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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 المقدمة
    

 الحم��د ل رب العلم��ين و الص��الة و الس��الم عل��ى نبين��ا محم��د أش��رف األنبي��اء و      
 : المرسلين ، و بعد 

أفردت هذا الكتاب للرد على الباحثّين محمد عابد الجابري المغرب�ي ، و هش�ام        
األول ذك�ر . جعيط التونسي ، فيما ذكراه من أباطيل و خرافات حول الق�رآن الك�ريم 

، مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربي�ة ،  1أباطيله في كتابه مدخل إلى القرآن الك�ريم ، ط
و الثاني ذكر خرافاته في كتابه تاريخية الدعوة المحمدية في مك�ة .  2006، بيروت 

 .  2007، دار الطليعة ، بيروت ،  1، ط
 

رد و دح���ض ألن اس���مها ك���اف و م���ع أن األباطي���ل و الخراف���ات ال تحت���اج إل���ى    
لرفضها و إظه�ار بطالنه�ا و تهافته�ا ، إال أنن�ي وج�دُت نفس�ي مض�طرا لل�رد عليهم�ا 

و ق��د تتبع��ُت أباط��ل الج��ابري و . لبس��ا باطلهم��ا ث��وب العل��م و الموض��وعية ألنهم��ا أ
أف��ردُت له��ا الفص��ل األول ،و جمع��ُت معظ��م خراف��ات هش��ام جع��يط و خصص��ُت له��ا 

في مزاعمهما مناقشة علمية موض�وعية ، أقمته�ا عل�ى  و قد ناقشتهما. الفصل الثاني 
 . يح ، و التاريخ الصحيح منهج علمي نقدي قائم على النقل الصحيح ،و العقل الصر

تشددُت أحينا في ال�رد عليهم�ا ، لك�ن ش�دتي كان�ت ف�ي محله�ا ،و ل�م تخ�رج و قد      
. فه��ي ش��دة قائم��ة عل��ى الح��ق و الع��دل و ال��دليل . ع��ن اإلط��ار العلم��ي الموض��وعي 

ى التالع��ب ،و التحري��ف ،و خ��الف الم��نهج ال��ذي اتبع��ه الج��ابري و جع��يط الق��ائم عل��
 .  ين لنا ذلك جليا في الفصلين اآلتيين إن شاء هللا تعالى و سيتب. التغليط 

 
من عباده الم�ؤمنين الص�الحين ،و رزقن�ا اإلخ�الص ف�ي  ياكماو أخيرا جعلنا هللا و    

القول و العمل ،و تقبل منا هذا العمل ،و وفقنا لما يحبه و يرض�اه ، إن�ه تع�الى س�ميع 
 . مجيب 
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 الفصل األول 
 

 أباطيل محمد عابد الجابري حول القرآن الكريم و النبي
- عليه الصالة و السالم–

 
0Fمدخل إلى الق�رآن الك�ريم تضمن كتاب     

للباح�ث محم�د عاب�د الج�ابري أخط�اء و  1
،و ب�القرآن الك�ريم م�ن حي�ث  -عليه الصالة و الس�الم-أباطيل كثيرة تتعلق بأمية النبي

ا،و غيره��ا م��ن المواض��يع الزي��ادة و النقص��ان ، و بأهمي��ة قص��ص الق��رآن و أه��دافه
لمواضيع هي الت�ي س�نبّين م�ن و هذه ا. ه المتعلقة بمضمون القرآن و تاريخالمتنوعة 

 .خاللها أخطاء الجابري و أباطيله 
 :يف الجابري لمعنى أمي و أميين  تحر: أوال 

استدل الباحث محمد عابد الجابري في تحريفه لمعنى أمي و أمي�ين ،و زعم�ه ب�أن    
كان يعرف القراءة و الكتابة ، استدل بالقرآن و الس�يرة  -عليه الصالة و السالم-النبي

 . لنبوية ، و الحديث النبوي ،و اللغة العربية ،و أقوال أهل العلم ا
  :استدالله بالقرآن الكريم ) أ ( 
م��ن أج��ل الوص��ول إل��ى ال��زعم ب��أن  ب��القرآن الك��ريم ف��ي االس��تداللت��درج الج��ابري    

ف��ذكر من��ه طائف��ة م��ن اآلي��ات . ك��ان يق��رأ و يكت��ب  -ص��لى هللا علي��ه و س��لم-الرس��ول
إن الق��رآن ذك��ر ب��أن الت��وراة و : م��ا يري��د ه��و ، م��ن ذل��ك أن��ه ق��ال القرآني��ة وجهه��ا ك

ُس�وَل : ((بشرا بق�دوم النب�ي األم�ي ،و ه�ذا ف�ي قول�ه تع�الى  اإلنجيل ِبُع�وَن الرَّ الَّ�ِذيَن َيتَّ
يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوباً ِعنَدُهمْ  ِبيَّ األُمِّ �ْوَراِة َواإلِْنِجي�لِ  النَّ  - 157: األع�راف -)) فِ�ي التَّ

، و أشار إلى أن�ه سيفص�ل ))أي من غير اليهود اسمه أحمد : (( ثم فّسر ذلك بقوله . 
1Fفي مفهوم األمي و األميين الحقا

2  . 
  

ال ُيمث��ل إال جانب��ا م��ن اآلي��ة ، فه��ي تتض��من حق��ا ب��أن النب��ي  و تفس��يره ه��ذا ن��اقص    
نبي األمي يتض�من اليهود و النصارى ، لكن وصفها له بأنه المن غير  هو الُمبّشر به

ك�ان ال يقٌ�رأ و ال يكت�ب  -عليه الصالة و الس�الم–أيضا معنى آخر هو أن رسول هللا 
،و هذا ما س�يتبين لن�ا الحق�ا م�ن خ�الل مناقش�تنا و ردودن�ا عل�ى ت�أويالت الج�ابري و 

 . تحريفاته 
   

��يَن أَأَْس��َلْمُتْم َف��إِْن َوقُ��ل لِّلَّ��ِذيَن أُْوُت��وْا اْلِكَت��اَب وَ  : ((و منه��ا أيض��ا قول��ه تع��الى        يِّ األُمِّ
َم�ا َعَلْي�َك اْل�َبالَُغ َوّهللاُ َبِص�يٌر ِباْلِعَب�اِد  إِن َتَولَّ�ْوْا َفإِنَّ : آل عم�ران -))أَْسَلُموْا َفَق�ِد اْهَت�َدوْا وَّ

الذين أوتوا الكتاب ه�م اليه�ود و النص�ارى : (( ، فقال الجابري في تفسير ذلك  - 20
2F))العرب ، أما األميون فهم 

األمي�ين (( و تفس�يره ه�ذا ن�اقص أيض�ا ، ألن عب�ارة .  3
م ، و إنم���ا تخ���ص المش���ركين م���نهم فق���ط ، دون الع���رب ال تخ���ص الع���رب كله���)) 
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كما أنه�ا تخ�ص أيض�ا ك�ل الش�عوب الت�ي كان�ت وض�عيتها . المتهودين و المتنصرين 
 . هلهم به الدينية ُتشبه وضعية العرب المشركين في افتقادهم للكتاب اإللهي و ج

   
�ْنُهْم َيْتلُ�و ((إنه ذكر قوله تعالى  و منها أيضا      �يَن َرُس�والً مِّ يِّ ُهَو الَِّذي َبَعَث فِ�ي اْألُمِّ

ِب�يٍن  يِهْم َوُيَعلُِّمُه�ُم اْلِكَت�اَب َواْلِحْكَم�َة َوإِن َك�اُنوا ِم�ن َقْب�ُل َلفِ�ي َض�َالٍل مُّ َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ
3F))الع��رب : و المقص��ود : (( ، ث��م فّس��ره بقول��ه  -2: الجمع��ة -))

و تفس��يره ه��ذا .  1
ن��اقص و مرج��وح ، ألن تتض��من وص��فا للق��وم ال��ذين ُبع��ث ف��يهم رس��ول هللا ، ب��أنهم 

 لُيعلمهم الكتاب�ة و الحكم�ة -عليه الصالة و السالم-أميون في معظمهم ، فجاء الرسول
م أميون ليس ألنهم عرب ،و إنما فه. ،و ذلك يتضمن تعليمهم القراءة و الكتابة أيضا 

 . هم أميون ألنهم ال علم لهم بالكتاب اإللهي ،و ألن معظمهم ال يقرأ و ال يكتب 
�وَن الَ َيْعَلُم�وَن اْلِكَت�اَب إِالَّ : ((و منها أيض�ا إن�ه عن�دما ذك�ر قول�ه تع�الى     يُّ َوِم�ْنُهْم أُمِّ

الع�رب (( ، ذكر أن اآلية تقصد أناسا من - 78: رة البق -))أََماِنيَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّوَن 
إن��ه م��ن : اعتنق��وا اليهودي��ة ،و ال عل��م له��م ب��التوراة ،و إنم��ا يختلق��ون كالم��ا يقول��ون 

4F))التوراة 

ألن س�ياق . ُيثبت�ه  و تفسيره هذا ال يص�ح ، و ُمس�تبعد ج�دا ، و ال دلي�ل.  2
�ن َبْع�ِد : ((اآلية و هو  َذلِ�َك َفِه�َي َكاْلِحَج�اَرِة أَْو أََش�دُّ َقْس�َوًة َوإِنَّ ِم�َن ُث�مَّ َقَس�ْت قُلُ�وُبُكم مِّ

�قَُّق َفَيْخ�ُرُج ِمْن�ُه اْلَم�اء َوإِنَّ ِمْنَه�ا  ُر ِمْنُه األَْنَه�اُر َوإِنَّ ِمْنَه�ا َلَم�ا َيشَّ َلَم�ا اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ
�ا تَ َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة ّهللاِ َوَما ّهللاُ  أََفَتْطَمُع�وَن أَن ُيْؤِمُن�وْا َلُك�ْم َوَق�ْد َك�اَن  ، ْعَملُ�ونَ  ِبَغافِ�ٍل َعمَّ

فُوَن�ُه ِم�ن َبْع�ِد َم�ا َعَقلُ�وهُ َوُه�ْم َيْعَلُم�ون ْنُهْم َيْسَمُعوَن َكالََم ّهللاِ ُثمَّ ُيَحرِّ َوإَِذا َلقُ�وْا ،َ َفِريٌق مِّ
ا َوإَِذا َخالَ َبْعُضُهْم إِلَ  ُثوَنُهم ِبَم�ا َف�َتَح ّهللاُ َعَل�ْيُكْم الَِّذيَن آَمُنوْا َقالُوْا آَمنَّ َى َبْعٍض َق�الُوْا أَُتَح�دِّ

ُكْم أََفالَ َتْعقِلُونَ  وُكم ِبِه ِعنَد َربِّ وَن َوَم�ا ُيْعلُِن�ونَ  ، لُِيَحآجُّ  أََوالَ َيْعَلُموَن أَنَّ ّهللاَ َيْعَلُم َما ُيِسرُّ
يُّوَن الَ َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إِ  ، �وَن َوِمْنُهْم أُمِّ  -74-74: البق�رة  -))الَّ أََماِنيَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّ

خّص��ت طائف��ة م��نهم م��ن دون أن  ، فالس��ياق واض��ح أن��ه ي��تكلم ع��ن اليه��ود عام��ة ، و
ُتشير م�ن قري�ب و ال م�ن بعي�د ، إل�ى أن ه�ذه الطائف�ة ه�ي م�ن الع�رب ال�ذين ته�ّودوا 

 . حسب زعم الجابري 
  

ففسر تل�ك اآلي�ة بن�اء عل�ى رغبت�ه . حا ُيثبت ما ذهب إليه و هو لم يقدم دليال صحي   
ل�ذا ف�إن اآلي�ة و . و ما يريده هو منها من دون أي ش�اهد ش�رعي و ال عقل�ي ص�حيح 

سياقها يردان ما زعمه الجابري ،و حتى إذا افترضنا أنه ذك�ر رواي�ة ف�ي س�بب ن�زل 
ك�ن أن ُنحّك�م رواي�ة تلك اآلية تدعم ما ذه�ب إلي�ه ، فه�ي رواي�ة ال تص�ح ، ألن�ه ال يم

ألن الق��رآن ه��و . ف��ي معناه��ا و س�ياقها  تاريخي�ة ظني��ة ف��ي معن�ى آي��ة قرآني��ة واض�حة
 . الحكم على نفسه و غيره ، و ليست الروايات هي الحكم عليه 

   
و بناء على ذلك فإن معن�ى تل�ك اآلي�ة ه�و أنه�ا خاطب�ت جماع�ة م�ن اليه�ود م�ن أي�ة   

على ذلك جماع�ة م�ن كب�ار العلم�اء كمجاه�د ،و  و قد نص.إشارة إلى أصلها العرقي 
5Fأب��ي العالي��ة ، و إب��راهيم النخع��ي ، و الطب��ري

، م��ن أن تل��ك الجماع��ة كان��ت تجه��ل  3
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الجه�ل بق�راءة   يتض�من –حس�ب اآلي�ة  -ه�ذا جه�ل ع�امو . التوراة و ال علم لها به�ا 
صف بها ه�ؤالء ألن اآلية لم تحدد نوع هذه األمية التي وُ . التوراة و كتابتها و فهمها 

اليهود ،و األمية ق�د تك�ون عام�ة تش�مل الق�راءة و الكتاب�ة ، و الفه�م و ال�تالوة ، و ق�د 
و بما أن اآلية لم تحدد نوع ه�ذه األمي�ة فه�ي . تكون جزئية تشمل جانبا من ذلك فقط 

و بم��ا أن تل��ك الجماع��ة م��ن أه��ل الكت��اب ،و ل��م يك��ن له��ا عل��م . إذن تش��مل المعني��ين 
األميين ليس معنى عرقي�ا خاص�ا  ا يعني أن معنى األمي ، و األمية ، وبالكتاب ، فهذ

، ويش�مل ، و إنما هو معن�ى يعن�ي ع�دم الق�راءة و الكتاب�ة بالعرب الذين ال كتاب لهم 
 . كل الناس الذين هم على هذه الحالة ،و ليس خاصا بالعرب كما يدعي الجابري 

 
ِه ِم�: ((َذكر قوله تع�الى إنه عندما و منها     ْن أَْه�ِل اْلِكَت�اِب َم�ْن إِن َتأَْمْن�ُه ِبقِنَط�اٍر ُي�َؤدِّ

ِه إَِلْيَك إِالَّ َم�ا ُدْم�َت َعَلْي�ِه َقآِئم�اً َذلِ�َك ِب�أَنَّ  ْن إِن َتأَْمْنُه ِبِديَناٍر الَّ ُيَؤدِّ ُهْم َق�الُوْا إَِلْيَك َوِمْنُهم مَّ
�يَن َس�ِبيٌل َوَيقُولُ�ونَ  يِّ : آل عم�ران -))َعَل�ى ّهللاِ اْلَك�ِذَب َوُه�ْم َيْعَلُم�وَن  َلْيَس َعَلْيَنا فِي األُمِّ

إن المقصود باألميين هنا هم العرب ، و عنى ذلك أنه ليس علينا في غش : قال  -75
6Fالعرب من حرج

ن�اقص و في�ه تخص�يص لآلي�ة دون دلي�ل ، و ه�ي و تفسيره ه�ذا .  1
و ف��األميون  .واض�حة ف�ي أنه��ل تحك�ي موق��ف أه�ل الكت�اب م��ن غي�رهم م��ن بن�ي آدم 

المعنيون في هذه اآلية هم كل الن�اس م�ن غي�ر أه�ل الكت�اب ، كالمس�لمين ، و الع�رب 
 الع��رب و ه��ي أيض��ا ال تش��مل. مج��وس ، و الهن��دوس المش��ركين ، و الص��ابئة ، و ال

عامة ، و إنما تشمل العرب المشركين فقط ،و ال يدخل فيها العرب الكتابيون ، الذين 
يقرؤون�ه و يكتبون�ه ، لك�ن غي�رهم م�ن بن�ي آدم فه�م أمي�ون هم أيضا من أهل الكت�اب 

 . أمية كاملة أو جزئية 
 
�يَن َرُس�والً : ((الجابري فّس�ر قول�ه تع�الى و منها أيضا إن    يِّ ُه�َو الَّ�ِذي َبَع�َث فِ�ي اْألُمِّ

يِهْم َوُيَعلُِّمُه��ُم اْلِكَت��اَب َواْلِحكْ  ��ْنُهْم َيْتلُ��و َعَل��ْيِهْم آَياِت��ِه َوُي��َزكِّ َم��َة َوإِن َك��اُنوا ِم��ن َقْب��ُل َلفِ��ي مِّ
ِب��يٍن  7F، ب��أن المقص��ود ب��األميين ه��م الع��رب  -2: الجمع��ة -))َض��َالٍل مُّ

و تفس��يره .  2
لألميين بأنه يخص الع�رب ، ه�و ص�حيح ف�ي أن الع�رب ه�م المعني�ون ب�ذلك ابت�داء ، 
لكن��ه ل��يس خاص��ا به��م فق��ط ، و إنم��ا يش��مل أيض��ا ش��عوبا أخ��رى حاله��ا كح��ال الع��رب 

األميين ال يخص العرب فقط ، و غنما يشمل أيضا أناس�ا فاسم . ذين خاطبتهم اآلية ال
ُغلَِب��ِت : ((قول��ه تع��الى ل��ذا وج��دنا المفس��ر اب��ن جري��ر الطب��ري عن��دما فّس��ر . آخ��رين 

ومُ  ن َبْعِد َغَلِبِهْم َس�َيْغلُِبوَن  ، الرُّ : (( ، ق�ال  - 3 -2:ال�روم -))فِي أَْدَنى اْألَْرِض َوُهم مِّ
-و أصحابه ، فش�ق ذل�ك عل�يهم ، و ك�ان النب�ي -صلى هللا عليه و سلم-بلغ ذلك النبيف

يك�ره أن يظه�ر األمي�ون م�ن المج�وس عل�ى أه�ل الكت�اب م�ن  -صلى هللا عليه و س�لم
8F))الروم 

3 . 
  

ك�أن  ع�رقيتهم ،كما أن هللا تعالى لم يذكر العرب المخاطبين ف�ي اآلي�ة بجنس�هم و     
كان�ت ف�يهم و إنم�ا وص�فهم بص�فة أساس�ية  و)) ث ف�ي الع�رب ي بعهو الذ: (( يقول 
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و هي صفة األمي�ة الت�ي م�ن معانيه�ا ع�دم الق�راءة و الكتاب�ة ، و الجه�ل  في غيرهم ،
 ه�و : ((ُلذا ذكر هللا تعالى مراده من وصفه لهم ب�األميين ح�ين ق�ال . بالكتاب اإللهي 

��ْنهُ  ��يَن َرُس��والً مِّ يِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُه��ُم اْلِكَت��اَب الَّ��ِذي َبَع��َث فِ��ي اْألُمِّ ْم َيْتلُ��و َعَل��ْيِهْم آَياِت��ِه َوُي��َزكِّ
ِبيٍن  فه�م أمي�ون ل�يس ألنه�م . ،) 2: الجمعة (َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلفِي َضَالٍل مُّ

عرب ، و إنما هم أميون ألنهم ال يقرؤون و ال يكتب�ون الكت�اب اإلله�ي ،و غي�ره م�ن 
هذه الصفة تصدق على كل شعوب العالم مع االختالف ف�ي ن�وع األمي�ة و و . الكتب 

 . درجتها 
 

و بذلك يتبن أن هللا تعالى وصف العرب باألميين ليس ألنه�م ُيس�مون ب�األميين ، و    
إنما وصفهم بذلك ألنهم كانوا فعال أميين من جهتين ، أولها إنهم ل�م يك�ن ل�ديهم كت�اب 

و الثاني�ة إن معظ�م الع�رب ك�انوا . قرؤون�ه ، و ال يكتبون�ه إلهي ، فهم يفتقدونه و ال ي
، و ه��ذه ه��ي الس��مة الغالب��ة عل��يهم ، و ال تنقض��ها . أمي��ين ال يق��رؤون و ال يكتب��ون 

القليل��ة الت��ي تش��هد عل��ى معرف��ة بع��ض الع��رب للق��راءة و الكتاب��ة ز فه��ي االس��تثناءات 
 90وج�دنا مجتمع�ا م�ا في�ه ذا و مث�ال ذل�ك أن�ه إ. استثناءات تؤكد القاع�دة و ال تنفيه�ا 

من أهله ال يقرؤون و ال يكتبون ، فيصح أن نصفه بأنه مجتمع أمي ،و ال ينقص  %
 . يقرؤون و يكتبون  % 10ن ذلك وجود م

    
َوَم�ا ُكن�َت َتْتلُ�و ِم�ن َقْبلِ�ِه ِم�ن : ((و منها أيضا أن الجابري عندما ذك�ر قول�ه تع�الى    

���ُه ِبَيمِ  ْرَت���اَب اْلُمْبِطلُ���وَن ِكَت���اٍب َوَال َتُخطُّ ، زع���م أن  - 48: العنكب���وت -))يِن���َك إِذاً الَّ
الت�وراة أو اإلنجي�ل ، فه�ذه الكت�ب : المقصود بذلك الكتاب هو أحد كت�ب أه�ل الكت�اب 

و ه�ذا . هي وحدها التي يمكن أن ينصرف إليها اتهام ق�ريش بكون�ه ك�ان ينس�خ منه�ا 
، و )) م��ا كن��ت ت��دري م��ا لكت��اب و    : ((م��ا تش��هد ل��ه آي��ات أخ��رى ، كقول��ه تع��الى 

لِيَن اْكَتَتَبَه��ا َفِه��َي ُتْمَل��ى َعَلْي��ِه ُبْك��َرًة َوأَِص��يالً أس��اطير َوَق��الُوا(( ، و -5: الفرق��ان -))اْألَوَّ
َما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه أَْعَجِم�(( ُهْم َيقُولُوَن إِنَّ يٌّ َوَه�ـَذا لَِس�اٌن َوَلَقْد َنْعَلُم أَنَّ

ِبيٌن   .  9F1-103: النحل  -)) َعَرِبيٌّ مُّ
    
و تفسيره هذا غير صحيح ، و في�ه تغل�يط و تحري�ف و ت�دليس عل�ى الق�راء ، ألن�ه    

ْرَت�اَب ((اآلية األولى أوال إن �ُه ِبَيِميِن�َك إِذاً الَّ َوَما ُكنَت َتْتلُو ِمن َقْبلِِه ِمن ِكَتاٍب َوَال َتُخطُّ
لم ترد ف�ي س�ياق ال�رد عل�ى اتهام�ات ق�ريش كاآلي�ات  - 48: العنكبوت -))ْبِطلُوَن اْلمُ 

َوَكَذلَِك أَنَزْلَنا : ((األخرى التي ذكرها ،و إنما وردت في سياق آخر ، هو قوله تعالى 
ِمُن ِب�ِه َوَم�ا َيْجَح�ُد إَِلْيَك اْلِكَتاَب َفالَِّذيَن آَتْيَن�اُهُم اْلِكَت�اَب ُيْؤِمُن�وَن ِب�ِه َوِم�ْن َه�ُؤَالء َم�ن ُي�ؤْ 

، تض��من  تقري��را و تأكي��دا عل��ى أن الق��رآن  -47: العنكب��وت -))ِبآَياِتَن��ا إِالَّ اْلَك��افُِروَن 
أي -و ه��ي. ك��الم هللا ، و أن محم��دا رس��وله ، و م��ا ك��ان يق��رأ كتاب��ا و ال يكت��ب ش��يئا 

م�ا ك�ان  -المعليه الصالة و الس–قد قررت أمرا عاما مطلقا هو أن رسول هللا  -اآلية
و ليس كما زعم الجابري من أن معن�ى اآلي�ة ه�و أن . يتلو أي كتاب ،و ال يخط شيئا 

فقول�ه . الت�وراة أو اإلنجي�ل : ما كان يتل�و أح�د الكت�ابين  -عليه الصالة و السالم-النبي
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، مم�ا يعن�ي أنه�ا هذا هو تحريف لآلية التي ذكرت الكتاب ب�النكرة و ل�يس ب�التعريف 
. كت��اب ،و ل��يس كتاب��ا بعين��ه ك��التوراة و اإلنجي��ل كم��ا زع��م الج��ابري ل��ق التقص��د مط

التي معناها أنه لم يك�ن  -عليه الصالة و السالم-فاآلية قررت و أكدت على أمية النبي
يعرف القراءة و ال الكتابة مطلقا ، و ليس كما زعم الجابري من دون أي دلي�ل ُيثب�ت 

 . يره زعمه ،و اآلية نفسها شاهدة على بطالن تفس
    
تأويله التحريفي الوصول إلى أمر خطي�ر  ن الجابري يريد منو واضح من ذلك أ    

ص�لى هللا علي�ه –جدا ، يقفز من خالله فوق اآلية و يقرر ما ُيخالفها ،و هو أن النب�ي 
ما كان يقرأ و ال يكتب التوراة و اإلنجيل ، لكن اآلية ل�م تن�ف عن�ه معرف�ة   –و سلم 

و ه�ذا تفس�ير . ب مطلقا ، فمن المحتمل أنه كان يقرأ و يكتب غيرهما القراءة و الكتا
 . باطل و ُمنكر ،و فيه تحريف و تغليط و تدليس 

      
الت�ي ل�م ي�ذكر عل�ى تأويل�ه له�ا دل�يال –و ثانيا إن الجابري ل�م يكت�ف بتحري�ف اآلي�ة   

الوص�ول ،و إنما تسلط عل�ى فه�م الق�ارئ أيض�ا لُيوجه�ه الوجه�ة الت�ي يري�د  -صحيحا
الت�ي يمك�ن أن  -أي كتب اليهود و النص�ارى–فهي وحدها : و ذلك عندما قال . إليها 

... . و هذا ما تشهد له آيات أخرى . ينصرف إليها اتهام قريش بكونه كان ينسخ منا 
كما سبق أن بيناه و زعمه هذا ال يصح ، ألن اآلية لم تكن في صدد الرد على قريش 

 . 
 
لِ�يَن اْكَتَتَبَه�ا َفِه�َي ُتْمَل�ى َعَلْي�ِه ُبْك�َرًة : ((تع�الى  و أما ذكره لقول�ه   َوَق�الُوا أََس�اِطيُر اْألَوَّ

َم��ا ُيَعلُِّم��ُه َبَش��ٌر لَِّس��اُن الَّ��ِذي ((، و  -5: الفرق��ان -))َوأَِص��يالً  ُه��ْم َيقُولُ��وَن إِنَّ َوَلَق��ْد َنْعَل��ُم أَنَّ
ِبيٌن ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهـَذا لَِسا ، فاآليت�ان ش�اهدتان   -103: النح�ل -))ٌن َعَرِبيٌّ مُّ

يع�رف  -عليه الصالة و الس�الم-ألنه لو كان النبي. ضد الجابري ،و ُمبطلتان لزعمه 
، و إنما تقول )) إنما يعلمه بشر (( ،و )) اكتتبها (( القراءة و الكتابة ما قالت قريش 

، )) إنم�ا ُيعلم�ه بش�ر (( ، و )) اكتتبها : (( لت و بما أنها قا. كتبها و تعلّمها بنفسه : 
فهذا دلي�ل ق�وي دام�غ يبط�ل زع�م الج�ابري م�ن أساس�ه ، و ُيثب�ت أن رس�ول هللا ك�ان 

 . فعال ال يقرأ و ال يكتب 
 
َف�إِن ُكن�َت فِ�ي : ((و ثالثا إن مما ُيبط�ل ذل�ك ال�زعم أيض�ا ، أن هللا تع�الى ق�ال لنبي�ه   

ا أَنَزْلَنا إِ  مَّ �َك َشكٍّ مِّ بِّ َلْيَك َفاْسأَِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلِ�َك َلَق�ْد َج�اءَك اْلَح�قُّ ِم�ن رَّ
–و الشاهد هنا هو أنه لو كان رس�ول هللا . - 94: يونس -))َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِريَن 

ْسأَِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن َفا: ((يعرف القراءة ، ما قال له هللا تعالى  -عليه الصالة و السالم
،و إنم�ا ي�أمره ب�أن يق�رأ بنفس�ه م�ا عن�د أه�ل الكت�اب ، ليتحق�ق م�ن )) اْلِكَتاَب ِمن َقْبلِكَ 

و القراءة بنفسه أوثق و أصدق من أن يسأل أهل الكتاب الذين ربم�ا ال . صحة نبوته 
م�ا ك�ان يع�رف و بما أنه لم يأمره بذلك دّل هذا على أن رس�ول هللا . القول  ُيصدقونه

 . القراءة و الكتابة
 



 
 لتلك اآليات و تحريفه لها إلى عدة نتائج ، هي أن و قد توصل الجابري من تأويله   

معنى األمي�ين ف�ي الق�رآن ه�م الع�رب ال�ذين ل�يس له�م كت�اب ُمن�زل ، مقاب�ل اليه�ود و 
له�ا  و أن معنى النب�ي األم�ي ه�و أن�ه م�ن أم�ة ل�يس. النصارى الذين لهم كتاب ُمنزل 

و أن وص�فه بأن�ه النب�ي األم�ي ال يعن�ي . كتاب ُمنزل ،و ل�يس أن ال يق�رأ و ال يكت�ب 
كما أن وص�ف الق�رآن للع�رب ب�أنهم . بالضرورة أنه لم يكن يعرف القراءة و الكتابة 

و أن�ه ل�يس ف�ي الق�رآن .ال ُيفيد بالضرورة أنهم ك�انوا ال يق�رؤون و ال يكتب�ون أميون 
ث�م ق�رر . ك�ان يجه�ل الق�راءة و الكتاب�ة  -يه الصالة و السالمعل-ما يدل على أن النبي

ك��ان يع��رف الق��راءة و  -ص��لى هللا علي��ه و س��لم-ف��ي النهاي��ة و بص��راحة أن الرس��ول
10Fالكتابة

1    . 
  

تبعن��ا تأويالت��ه التحريفي��ة و ق��د س��بق أن بّين��ا بط��الن م��ا ذه��ب إلي��ه الج��ابري ، و ت   
لكنن�ا هن�ا نزي�د األم�ر وض�وحا و . ل�ك آي�ة آي�ة لآليات التي احتج به�ا ، و بّين�ا فس�اد ذ
أوال إن القرآن الكريم قد ح�دد معن�ى أم�ي ،و . إثراء و إبطاال لما ذهب إليه الجابري 

أميين بدقة و وض�وح ، حس�ب اس�تعماله لعب�ارتي األم�ي و األمي�ين ، و حس�ب س�ياق 
آن الك�ريم ، فقد سبق أن بينا معنى أم�ي ،و أمي�ين ف�ي الق�ر. ورودها في القرآن نفسه 

و تبّين أن عبارتي أمي و أميين لهما معني واحد أصيل هو الجهل ب�القراءة و الكتاب�ة 
. موقع�ه ف�ي الجمل�ة و س�ياقه ، و وروده ف�ي ال�نص  ، لكنه قد يض�يق و يتس�ع حس�ب

، و الع��رب  الت��وراة ق��راءة و كتاب��ة  ف��اليهود س��موا غي��رهم األمي��ين ألنه��م يجهل��ون
الغالب عليهم من جهة ، و  ب لهم يقرؤونه و يكتبونه وكتا المشركون أميون ألنهم ال

و الق�رآن الك�ريم وص�ف جماع�ة م�ن اليه�ود . عدم القراءة و الكتابة من جه�ة أخ�رى 
علي�ه –باألميين ألنهم كانوا يجهلون التوراة قراءة و كتاب�ة و فهم�ا ؛ و وص�ف النب�ي 

اب لهم ،و ال علم لهم به من بأنه أمي ألنه كان من قوم أميين ال كت -الصالة و السالم
 .جهة ،و أنه كان ال يعرف القراءة و الكتابة من جهة أخرى ، فهو أمي من جهتين 

 
علي��ه الص��الة و -و ثاني��ا إن زعم��ه ب��أن تل��ك اآلي��ات ال تفي��د بالض��رورة أن النب��ي  

، ه��و زع��م باط��ل ،و تأوي��ل فاس��د ، خالف��ه  ل��م يك��ن يع��رف الق��راءة و الكتاب��ة -الس��الم
ألنها ف�ي وص�فها لرس�ول هللا ب�األمي ،و أن�ه م�ا ق�رأ و ال كت�ب . الصحيح  عكسه هو

ا خ�الف وص�فها و ه�ذ. يع�رف الق�راءة و ال الكتاب�ة ُيفيد بالضرورة بأنه كان أمي�ا ال 
ج��اء ل��ُيعلمهم  -علي��ه الص��الة و الس��الم-للع��رب المش��ركين ب��أنهم أمي��ون ،و أن النب��ي

يهم و ال يفي��د بالض��رورة أن ك��ل ف��رد الكتاب��ة و الحكم��ة ، فه��ذا وص��ف ع��ام يغل��ب عل��
إن  -م�ثال–منهم كان ال يقرأ و ال يكتب ، و إنما قد ُيفيد ذل�ك و ق�د ال ُيفي�د ، ف�إذا قلن�ا 

جتمع�ا آخ�ر ، فهو مجمع أم�ي حق�ا ؛ و إذا قلن�ا أن م % 100 مجتمعا تمثل فيه األمية
ئف�ة المتعلم�ة ، فهو أيضا مجتمع أم�ي ،و ال تخرج�ه تل�ك الطا%  95ُتمثل فيه األمية 

و ه�ذا خ�الف وص�ف الف�رد الواح�د بأن�ه أم�ي ال يق�رأ و ال يكت�ب ، فه�ذا  .من األمية 
علي��ه الص��الة و -وص��ف ص��حيح ينطب��ق علي��ه بالض��رورة ، كم��ا ه��و ح��ال رس��ول هللا
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الذي كان أمي�ا ال يع�رف الق�راءة و ال الكتاب�ة ،و يع�يش ف�ي مجتم�ع أم�ي ألن  -السالم
 . تبون معظم أهله ال يقرؤون و ال يك

 
و بذلك يتبين أن معنى األمي في القرآن الكريم هو عدم معرفة القراءة و الكتاب�ة ،    

كان أميا ال يع�رف الق�راءة و ال  -عليه الصالة و السالم-ما يعني بالضرورة أن النبي
ه عل��ى الكتاب��ة ، خ��الف المعن��ى ال��ذي ذه��ب إلي��ه الج��ابري ، فه��و معن��ى ال يص��ح بن��ا

قط�ع الطري�ق أم�ام ت�أويالت الج�ابري ن�ورد  و إثرائ�ه ،و كي�د ذل�كو لتأ. تأويل فاس�د 
طائف��ة م��ن الش��واهد ُتثب��ت أن معن��ى أم��ي ف��ي الق��رآن و اللغ��ة العربي��ة ، ه��و ال��ذي ال 

علي�ه الص�الة و –يعرف الق�راءة و الكتاب�ة ، األم�ر ال�ذي يعن�ي بالض�رورة أن محم�د 
ادع�اه الج�ابري ف�ي تأويل�ه  كان أميا ال يع�رف الق�راءة و الكتاب�ة ، خ�الف م�ا -السالم

 . الفاسد لمعنى أمي و أميين 
    
-يتض��من ح��ديثين ، األول ح��ديث ص��حيح يق��ول في��ه الرس��ول -أي الش��واهد–أوله��ا   

ك�افر ، : الدجال أعور بعين الشمال ، بين عيني�ه مكت�وب : ((  -صلى هللا عليه و سلم
ف�ي , ،)) أمي و كات�ب  ، و في رواية أخرى يقرؤه المؤمن)) يقرؤه األمي و الكاتب 

11F))يق��رؤه ك��ل م��ؤمن أم��ي و كات��ب ((  أخ��رى

فالح��ديث واض��ح و ص��ريح ف��ي أن .  1
معن�ى األم��ي ه��و ال��ذي ال يكت�ب ، و ل��يس األم��ي ه��و العرب�ي ال��ذي ل��يس عن��ده كت��اب 

 . منزل 
  

و أما الحديث الثاني فه�و ح�ديث ض�عيف ، لكن�ه يص�لح ش�اهدا ،و يؤي�د م�ا ذكرن�اه    
و و . و يتق��وى معن��اه بالح��ديث الص��حيح م��ن جه��ة أخ��رى  ع��ن األم��ي م��ن جه��ة ،

12F))، م�ا ال ُيع�افي العلم�اء  إن هللا ُيعافي األمي�ين ي�وم القيام�ة(( مضمونه 

ف�األميون .  2
ل��يس األمي��ون ه��م الع��رب  و .بمعن��ى أنه��م ال يق��رؤون و ال يكتب��ون  مقاب��ل العلم��اء ،

  .مقابل أهل الكتاب ، كما أراد أن ُيوهمنا به الجابري 
ف��ي معن��ى األم��ي و  و الش��اهد الث��اني يتض��من طائف��ة م��ن أق��وال كب��ار المفس��رين     

ابتداء من الصحابة إل�ى علم�اء الق�رن الراب�ع الهج�ري ، األميين في القرآن الكريم  ، 
و ه�ؤالء أه�ل اختص�اص أق�والهم له�ا . مرورا بالتابعين و تابعيهم و من ج�اء بع�دهم 

و . يح للق��رآن و ف��ي تحدي��د مع��اني اللغ��ة العربي��ة حجيته��ا و مكانته��ا ف��ي الفه��م الص��ح
ش�رة أقوال الصحابة في ذلك أولى من أقوال م�ن ج�اء بع�ده ، ألنه�م تلق�وا التفس�ير مبا

ه��م ع��رب أقح��اح أعل��م م��ن  م��ن رس��ول هللا م��ن جه��ة ،و ألن الق��رآن ن��زل بلغ��تهم و
ف�ي فه�م و الت�ابعون ه�م أيض�ا أق�والهم أول�ى . غيرهم باللغة العربية م�ن جه�ة أخ�رى 

-القرآن و اللغة العربية ممن جاء بعدهم ، ألنهم تلقوا ذلك م�ن أعل�م الن�اس بع�د النب�ي
و كذلك تابع الت�ابعين فه�م . ، و هم الصحابة رضي هللا عنهم  -عليه الصالة و السالم
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أعل��م ب��أقوال الص��حابة و الت��ابعين ،و باللغ��ة العربي��ة مم��ن ج��اء بع��دهم ، لق��ربهم م��ن 
 . ية و اللغة العربية مصدر العلوم الشرع

   
–و أما أقوالهم في معنى أمي و أميين ، فأوله�ا ق�ول الص�حابي عب�د هللا ب�ن عب�اس   

لِّلَّ��ِذيَن أُْوُت��وْا و ق��ل : ((، إن��ه فّس��ر عب��ارة األمي��ين ف��ي قول��ه تع��الى  -رض��ي هللا عن��ه
يَن أَأَْسَلْمُتْم َفإِْن أَْسَلُموْا َفَقِد اْهَت� يِّ ، ب�أنهم ال�ذين ال - 20: آل عم�ران -))َدواْ اْلِكَتاَب َواألُمِّ

�ُه ((: و فّسرها في قول�ه تع�الى . يكتبون  َوَم�ا ُكن�َت َتْتلُ�و ِم�ن َقْبلِ�ِه ِم�ن ِكَت�اٍب َوَال َتُخطُّ
ْرَت��اَب اْلُمْبِطلُ��وَن  ، بأنه��ا تعن��ي ال��ذي ال يق��رأ و ال  -48: العنكب��وت -))ِبَيِميِن��َك إِذاً الَّ

13Fكان أميا ال يقرأ و ال يكتب -سلم عليه و صلى هللا-يكتب ،و أن الرسول

1  . 
، إن�ه ) هجري�ة 102ت (و القول الث�اني ه�و للت�ابعي المفس�ر الض�حاك ب�ن م�زاحم    

ْرَت�اَب ((فّسر قول�ه تع�الى  �ُه ِبَيِميِن�َك إِذاً الَّ َوَم�ا ُكن�َت َتْتلُ�و ِم�ن َقْبلِ�ِه ِم�ن ِكَت�اٍب َوَال َتُخطُّ
ان نبي هللا ال يكتب و ال يقرأ ،و كذلك جعل نعته في الت�وراة ك: ، بقوله  )) اْلُمْبِطلُونَ 

14Fو اإلنجيل ، إنه نبي ال يقرأ و ال يكتب

2  . 
     
، إن�ه فّس�ر ) هجري�ة 103ت (و القول الثالث هو للتابعي المفسر مجاهد ب�ن جب�ر     

�وَن الَ َيْعَلُم�وَن اْلِكَت�((: معنى األميين في قوله تعالى  يُّ اَب إِالَّ أََم�اِنيَّ َوإِْن ُه�ْم َوِم�ْنُهْم أُمِّ
، بأنهم أناس م�ن اليه�ود ال يفقه�ون الكت�اب ال�ذي أنزل�ه   - 78: البقرة -))إِالَّ َيُظنُّوَن 

ِب�يَّ  : (( و فّسر قوله تعالى .  -سالمعليه ال-هللا على موسى ُس�وَل النَّ ِبُع�وَن الرَّ الَِّذيَن َيتَّ
يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكتُ  ْوَراِة َواإلِْنِجي�لِ األُمِّ ، ب�أن - 157: األع�راف -))  وباً ِعنَدُهْم فِي التَّ
ال يخ�ط بيمين�ه و ال يق�رأ (( كان مكتوبا عند أهل الكتاب بأنه  معناه هو أن رسول هللا

15F))كتابا 

3  . 
 

ى ، إن��ه فّس��ر معن��) هجري��ة  117ت(و الق��ول الراب��ع ه��و للمفس��ر قت��ادة السدوس��ي    
يِهْم  ُه��وَ : ((قول��ه تع��الى  ��ْنُهْم َيْتلُ��و َعَل��ْيِهْم آَياِت��ِه َوُي��َزكِّ ��يَن َرُس��والً مِّ يِّ الَّ��ِذي َبَع��َث فِ��ي اْألُمِّ

ِبيٍن  ، بقول�ه -2: الجمع�ة -))َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلفِي َضَالٍل مُّ
ِبُع�وَن : ((فّسر قوله تع�الى  و)) . ابا يقرؤون كتكانت هذه األمة أمية ال : ((  الَّ�ِذيَن َيتَّ

�ْوَراِة َواإلِْنِجي�لِ  يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم فِ�ي التَّ ِبيَّ األُمِّ ُسوَل النَّ : األع�راف -))الرَّ
َوَم�ا : ((و فّس�ر قول�ه تع�الى )) . ه�و نب�يكم ك�ان أمي�ا ال يكت�ب  : (( :، بق�ول  - 157

ْرَت�اَب اْلُمْبِطلُ�وَن ُكنَت َتْتلُو مِ  �ُه ِبَيِميِن�َك إِذاً الَّ : العنكب�وت -))ن َقْبلِِه ِمن ِكَت�اٍب َوَال َتُخطُّ
ك��ان نب��ي هللا ال يق��رأ كتاب��ا قبل��ه ،و ال يخط��ه بيمين��ه ،و ك��ان أمي��ا ، و : ، بقول��ه -48

16Fاألمي الذي ال يكتب

4 . 
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ذك�ر أن معن�ى  ،) هجري�ة  150ت(و القول الخامس هو للمفس�ر مقات�ل ب�ن س�ليمان  
17Fالمي هو الذي ال يقرأ و ال يكتب ،و ال يخطه بيمينه

1 . 
أم���ا الق���ول األخي���ر فه���و للمفس���ر المش���هور أب���ي جعف���ر ب���ن جري���ر الطب���ري  و    
يُّوَن الَ َيْعَلُم�وَن اْلِكَت�اَب إِالَّ : ((لى ، إنه فّسر معنى قوله تعا) هجرية310ت( َوِمْنُهْم أُمِّ

)) ، ب�أنهم ال�ذين ال يكتب�ون و ال يق�رؤون  - 78: البقرة -))الَّ َيُظنُّوَن أََماِنيَّ َوإِْن ُهْم إِ 
ال يق�رؤون كتاب�ا ،و ال وع�وا (( و نّص على أن األمة األمي�ة م�ن الع�رب ه�م ال�ذين .

و ذكر أن األمي ُسمي أميا ألنه ال يكت�ب نس�بة إل�ى ...)) .من علوم أهل الكتاب علما 
ل دون النس�اء ، فُنس�ب م�ن ال يكت�ب و ال يخ�ط م�ن أمه ، ألن الكتابة كانت في الرج�ا

و بن��اء عل��ى ذل��ك و ص��ف الطب��ري . الرج��ال إل��ى أم��ه ف��ي جهل��ه بالكتاب��ة دون أبي��ه 
أميا نشأ بين أمي�ين ال يكت�ب و ال يق�رأ و ال (( بأنه كان  -عليه الصالة و السالم-النبي

18F))يحسب 

2 . 
 

ين م�ن مص�در العل�وم الش�رعية و واضح من أقوال هؤالء المفسرين الكبار القريب    
،و اللغة العربية  ، أن معنى أمي في القرآن و اللغة ، هو ال�ذي ال يق�رأ و ال يكت�ب ، 

ل�ذا ف�إن أق�والهم حج�ة . و ليس معناه العربي الذي ليس ل�ه كت�اب كم�ا زع�م الج�ابري 
 . دامغة تبطل زعم الجابري من أساسه 

   
أقوال كبار الفقهاء المسلمين من التابعين و  فيتضمن طائفة من و أما الشاهد الثالث   

و هي أقوال لها حجيته�ا و مكانته�ا م�ن جه�ة . تابعيهم ، حول معنى األمي و األميين 
و هي أيضا أدلة صحيحة في تحديد معنى أم�ي و أمي�ين ف�ي الق�رآن الك�ريم و اللغ�ة . 

ي�د مع�اني ألف�اظ أصحابها فقهاء كب�ار له�م اهتم�ام كبي�ر بتحدو .العربية من جهة ثانية 
 . القرآن الكريم تحديدا صحيحا لغة و شرعا من جهة ثالثة 

(( ،و مفاده أنه فّسر قوله تع�الى ) هجرية 95ت (منها قول الفقيه إبراهيم النخعي     
19Fبأنه ُيوجد من اليهود من ك�ان ال يق�رأ الكت�اب)) و منهم أميين    

و الق�ول الث�اني .   3
: إن�ه عن�دما فّس�ر قول�ه تع�الى ، ) هجري�ة  110ت (صري هو للعالم الفقيه الحسن الب

يق�رأ اإلنس�ان : ، ق�ال  -14: اإلس�راء -))اْقَرْأ َكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيباً ((
20Fكتابه أميا كان أو غي�ر أم�ي

و معن�ى ذل�ك أن األم�ي ه�و ال�ذي ال يق�رأ ، لكن�ه ي�وم .  4
 . قراءة كتابه  القيامة يصبح األمي قادرا على

    
إذا : ، ق��ال في��ه ) هجري��ة 150ت(و الق��ول الثال��ث ه��و لإلم��ام أب��ي حنيف��ة النعم��ان     

21Fسورة أثناء الصالة ، فإنه يقرأها و يبني عليها ، ثم غّير فتواه تعلّم األمي

5  , 
   
ص��احب أب��ي  )هجري��ة  182ت (و الق��ول الراب��ع ه��و للفقي��ه أب��ي ُيوس��ف يعق��وب    

و أم��ا نح��ن فن��رى إذا ص��لى األم��ي بق��وم : (( يق��ول ع��ن ص��الة األم��ي حنيف��ة ، ك��ان 
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، و ق��د قع��د ق��در التش��هد ، ث��م َعلِ��َم أمي��ين ،و بق��وم يق��رؤون فص��لى به��م تم��ام الص��الة 
و أم�ا م�ن ك�ان يق�رأ . سورة ، إن�ه يثجزي�ه ص�الته ،و ص�الة م�ن خلف�ه مم�ن ال يق�رأ 

22F))فصالته فاسدة 

1 . 
،ذك�ر أن�ه ) هجري�ة 189ت (د بن الحسن الشيباني و القول الخامس هو للفقيه محم   

أرأي�ت رج�ال أمي�ا ص�لى بق�وم أمي�ين ، و : (( سأل صاحبه أبا حنيفة النعمان فقال ل�ه 
أرأي�ت إن افت�تح به�م : (( و س�أله أيض�ا ... )) . ، و ف�يهم م�ن ال يق�رأ  منهم من يق�رأ

هد و ل�م ُيس�لّم ، َعلِ�َم الصالة و هو أمي ، فصلى بهم تمام الصالة ، فلما قعد ق�در التّش�
إذا افت��تح أم��ي بق��وم الص��الة ، فص��لى به��م : قُل��ُت : (( و س��أله أيض��ا ... )) . س��ورة 

و : قل��ُت . ص��التهم فاس��دة : ق��ال  . ركع��ة ، أو ركعت��ين ، أو ثالث��ة ، ث��م َعلِ��َم س��ورة 
23F))نعم : قال . كذلك لو كان فيهم قوم يقرؤون 

2 . 
، و مفاده أن�ه ) هجرية  204ت (إلمام الشافعي هو قول ل  -أي السادس -و آخرها   

24F))أمي بمن يقرأ أعاد القارئ ، و إن ِائتم مثله أجزأه فإن أّم : (( قال 

3  . 
  

و واضح من أق�وال ه�ؤالء الفقه�اء األوائ�ل الكب�ار ، أن األم�ي ل�يس ه�و العرب�ي      
ذي ال يق�رأ ، الذي ليس عنده كتاب منزل ، كما زعم الجابري ، و إنما هو الجاه�ل ال�

 . فالفرق كبير جدا بين المعنيين  
 
، فيتض�من طائف�ة أخ�رى م�ن أق�وال أه�ل العل�م  -و هو الراب�ع -و أما الشاهد األخير  

و ه��ي ش��واهد قوي��ة ص��حيحة ُتثب��ُت المعن��ى الص��حيح . عل��ى اخ��تالف تخصص��اتهم 
م�ا ادع�اه و الذي يعني عدم معرفة القراءة و الكتابة ، خالف لعبارتي أمي و أميين ، 

 . الجابري 
  

ص�احب ) هجري�ة  151ت (أولها قول للمؤرخ محمد بن إسحاق بن يسار المديني    
كانت العرب أمي�ين ال يدرس�ون كتاب�ا ،و ال : (( السيرة النبوية المشهورة ، يقول فيه 

25F))يعرفون من الرسل عهدا 

4  . 
: (( يق�ول في�ه  ،) هجري�ة  223ت( و الثاني هو للمح�دث الح�افظ يحي�ى ب�ن مع�ين   

ك�ان أب�و عوان�ة : (( و ق�ال أيض�ا .  كان جعفر ب�ن برق�ان أمي�ا ، ال يكت�ب و ال يق�رأ 
26F))أميا يستعين بإنسان يكتب له 

5 . 
، و ) هجري�ة 255أو  250ت (و القول الثالث هو للمتكلم األديب اللغوي الجاحظ    

و ذك�ر ق�وال . كلفون صف فيه العرب بأنهم كانوا أميين ال يكتبون ،و مطبوعين ال يت
إن هللا جع��ل نبي��ه أمي��ا ال يكت��ب ، و ال يحس��ب ، و ال : (( لش��يخ بص��ري يق��ول في��ه 

27F))ليتفرد هللا بتعليمه ... ينسب 

6. 
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، ) هجري�ة  276ت (و القول الرابع هو للغ�وي النح�وي األدي�ب محم�د ب�ن قتيب�ة     
إل��ى أم��ة الع��رب ، أي ألن��ه ُنس��ب  أم��ي ، : إنم��ا قي��ل لم��ن ال يكت��ب: (( يق��ول في��ه 
و لم يكن ممن يكتب من العرب إال قليل ، فُنسب من ال يكتب إلى األم�ة ، . جماعتها 

ثم لزم هذا االسم كل . رجل عامي ، ُننسبه إلى عامة الناس : أمي ، كما نقول : فقيل 
28F))العرب أميون : فقيل . من ال يكتب

1. 
  

، إن�ه عن�دما ت�رجم لعب�د ) هجري�ة 279ت(و القول الخامس هو للمؤرخ ال�بالذري    
29F))كان أميا ال يقرأ و ال يكتب (( هللا بن صفوان بن أمية ، وصفه بأنه 

2  . 
)) هجري�ة  311ت (هو للمحدث الفقي�ه اب�ن خزيم�ة  -أي القول السادس -و آخرها   

30Fبأنه كان أميا ال يكتب و ال يحسب -عليه الصالة و السالم-، وصف فيه النبي

3  . 
   

 ُيستنتج منه أن معنى أمي و أميين في الق�رآن و اللغ�ة العربي�ة تاما لما ذكرناهو خ    
، ل��يس كم��ا زع��م الج��ابري بأن��ه يعن��ي الع��رب غي��ر  ،و عن��د علم��اء الش��ريعة و اللغ��ة

فه�ذا زع�م باط�ل ،و  .الكتابيين ،و أن القرآن ال ينفي معرفة النب�ي ب�القراءة و الكتاب�ة 
و بم�ا . نى أمي هو الذي ال يعرف الق�راءة و الكتاب�ة و إنما يعني أن مع. تأويل فاسد 

بأن��ه أم��ي ،و أن��ه م��ا ك��ان يتل��و م��ن  -علي��ه الص��الة و الس��الم-أن الق��رآن وص��ف النب��ي
ك�ان   -عليه الصالة و الس�الم-كتاب و ال يخطه بيمينه ، فإن هذا يعني بالضرورة أنه

 . ال يعرف القراءة و الكتابة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :وايات التاريخية و الحديثية استدالل الجابري بالر) : ب ( 

استدل الجابري بروايات تاريخية و حديثية كشواهد على صحة ما زعم�ه م�ن أن     
فلم تصح استدالالته ،و لم ُيوفق في . كان يقرأ و يكتب  -عليه الصالة و السالم-النبي

 : و تبيان ذلك فيما يأتي . زعمه 
 إل�ى الش��ام -ص�لى هللا علي�ه و س��لم-أي��ه ، بخ�روج النب��يم�ن ذل�ك إن��ه اس�تدل عل�ى ر  

كان قبل النب�وة يت�ردد عل�ى الش�ام ف�ي تج�ارة لخديج�ة ، الت�ي : (( للتجارة ، فذكر أنه 
م��ن غي��ر المتوق��ع أن يك��ون تزوجت��ه بس��بب م��ا لمس��ته م��ن  أخالق��ه و كفاءت��ه ،و أن��ه 

بينما ك�ان أقران�ه مم�ن ه�م أق�ل . جاهال بالكتابة و الحساب ،و هو يقوم بمهام التجارة 
ص�لى هللا -ا كم هي راجحة األراء التي قالت ب�أن النب�يأدركن. شأنا منه يعرفون ذلك 

31F))كان يعرف الكتابة و القراءة  -عليه و سلم

4 . 
 

ك��ان  -علي��ه الص��الة و الس��الم-ل��يس ص��حيحا أن النب��ي و قول��ه ال يص��ح ألن��ه أوال   
إن�ه ك�ان يت�ردد : يتردد على الشام للتجارة ، ألنه لم يكن ت�اجرا محترف�ا ، حت�ى ُيق�ال 

و الثابت في السيرة النبوية أن رسول هللا لم يخرج إلى الش�ام إال م�رتين .  على الشام
و الثانية خرج فيها . ، األولى خرج فيها مع عمه أبي طالب و كان ما يزال صغيرا  

و ل�م يخ�رج . قب�ل زواج�ه به�ا  -رض�ي هللا عنه�ا-إلى الشام للتجارة في أموال خديجة
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ألولى لم يكن فيها تاجرا ،و الثانية هي التي ك�ان إلى الشام إال في هاتين السفرتين ، ا
32Fفيها تاجرا

 -علي�ه الص�الة و الس�الم-فليس صحيحا ما ذكره الجابري م�ن أن النب�ي.  1
كان يتردد على الشام للتجارة ، فهو لم يتردد عليه�ا أب�دا ، ال م�ن أج�ل التج�ارة ،و ال 

ط و الت�دليس ،و ك�ان فزعمه هذا هو م�ن قبي�ل التحري�ف و التغل�ي. من أجل أمر آخر 
 . عليه أن ُيوثق زعمه إن كان صحيحا ما قاله 

  
إل�ى التج�ارة يعن�ي أن�ه  -عليه الصالة و السالم-و ثانيا إن استدالله بأن خروج النبي  

من غير المتوقع أن يكون ال يعرف الكتابة ، هو استدالل ضعيف ،و ُمستبعد أيض�ا ، 
ألن ممارس��ة التج��ارة ال تس��تلزم . لن��اس و ال يثب��ت بالنس��بة للرس��ول و لكثي��ر م��ن ا

معرف��ة الكتاب��ة ، فك��م م��ن ت��اجر ال يع��رف الق��راءة و ال الكتاب��ة ،و يعتم��د أساس��ا عل��ى 
و هذا أمر معروف و ُمش�اهد ف�ي زمانن�ا ه�ذا . ذاكرته القوية التي ال تخونه إال نادرا 

ال  ت�رف ،و،و ال ش�به مح ل�م يك�ن ت�اجرا محترف�ا –عليه الصالة و الس�الم -و النبي. 
األمر الذي يعني أن استنتاج . واحدة في حياته إما خرج تاجرا مرة  تاجرا أصال ، و

 . الجابري غير صحيح 
    
و ثالثا إنه سبق أن أثبتن�ا أن الق�رآن الك�ريم ن�ص ص�راحة عل�ى أن رس�ول هللا ك�ان   

ره و ه��ذا وح��ده ك��اف إلبط��ال زع��م الج��ابري ، ألن م��ا ق��ر. أمي��ا ال يق��رأ و ال يكت��ب 
 .  القرآن ال يمكن رده برواية تاريخية ،و ال باستنتاج ،و ال بتأويل 

فيتمث�ل ف�ي أن�ه اس�تدل بح�ديث ن�زول  -عل�ى م�ا ذه�ب إلي�ه–و أما استدالله الثاني     
فأورد روايتين ، . في غار حراء  -عليه الصالة و السالم-الوحي أول مرة على النبي

أن جبري�ل ن�زل عل�ى رس�ول هللا ف�ي غ�ار األولى رواها محم�د ب�ن إس�حاق و مفاده�ا 
م�ا : (( اقرأ ، ف�رد الرس�ول بقول�ه : حراء و هو نائم ، و عرض عليه كتابا و قال له 

فك�رر علي�ه األم�ر )) . م�ا أق�رأ : (( ، ثم كرر عليه األم�ر ثاني�ة ، ف�رد علي�ه )) أقرأ 
اْق�َرْأ ِباْس�ِم : ((ل م�رتين ، فق�ال جبري�)) ماذا أقرأ : (( للمرة الثالثة ، فقال رسول هللا 

 . 33F2-عليه الصالة و السالم-، فقرأها النبي-1: العلق -))َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
 -علي�ه الص�الة و الس�الم-و فيها أن النب�ي البخاري ، أما الرواية الثانية فقد رواهاو   

،  ك�رر ذل�ك ثالث�ا. ما أنا بقارئ : قال  -دون ذكر للكتاب –لما أمره جبريل بالقراءة 
�َك : ((فكان جبريل في كل مرة يضمه ثم يطلقه ، و بع�د الثالث�ة ق�ال ل�ه  اْق�َرْأ ِباْس�ِم َربِّ

 .  34F3- 1: العلق -))الَِّذي َخَلَق 
 

ف��ي رواي��ة اب��ن إس��حاق ، ُتفي��د النف��ي و )) م��ا أق��رأ (( و ذك��ر الج��ابري أن عب��ارة   
يمكن حمله�ا عل�ى أن�ه االستفهام معا ، فيمكن حملها على أن الرسول نفى أنه يقرأ ،و 

ثم رّجح الجابري الفهم الثاني ، ألن الرواية نفس�ها ذك�رت . استفهم و طلب ماذا يقرأ 
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علي��ه الص��الة و -، مم��ا يعن��ي أن رد النب��ي)) اق��رأ  م��اذا(( أن الرس��ول ق��ال أيض��ا 
و . كان استفهاميا عما ُيريد منه أن يقرأ ،و ل�يس نفي�ا بأن�ه ال يع�رف الق�راءة  -السالم
عن��ي ض��منيا أن الرس��ول ك��ان يع��رف الق��راءة ألن��ه طل��ب م��اذا يق��رأ ،و ل��م ين��ف ه��ذا ي

35Fمعرفته بالقراءة

1  . 
  

ال�واردة فيه�ا ، )) ق�ارئ ما أن�ا ب(( و أما رواية البخاري فيرى الجابري أن عبارة    
لك�ن يمك�ن حمله�ا أيض�ا عل�ى النف�ي و االس�تفهام . فهي تفيد نفي معرفة النبي للقراءة 

؛ و ذلك باعتبار أن الب�اء زائ�دة ف�ي لف�ظ )) ما أقرأ (( ابن إسحاق  وايةمعا كما في ر
فتك�ون عب�ارة البخ�اري . م�ا أن�ا فاع�ل بك�م ؟ : ، كقولن�ا )) ما أنا بق�ارئ (( البخاري 

، فه�ي )) م�اذا أق�رأ (( تفيد النفي و االستفهام معا ن خالف عبارة اب�ن إس�حاق الثاني�ة
و م��ن ث��م يك��ون النب��ي رد عل��ى جبري��ل . هام ال يمك��ن حمله��ا عل��ى إال عل��ى االس��تف

36Fاستفسارا عما يريد منه أن يقرأ ،و ليس نفيا لمعرفة القراءة

2 . 
 
علي��ه -إن الق��راءة الت��ي أُم��ر به��ا النب��ي: ث��م أش��ار الج��ابري إل��ى أن��ه ُيمك��ن أن ٌيق��ال   

 .بقراءتها هي قراءة التالوة و الحفظ ،و ليست القراءة من الكت�اب  -الصالة و السالم
الرأي القائل بأن القراءة المأمور بها هي القراءة م�ن كت�اب ، و ل�يس مج�رد ثم رّجح 

جبريل جاء بكتاب إل�ى رس�ول هللا ،و ق�ال التالوة ، ألن رواية ابن إسحاق ذكرت أن 
و ال يمك�ن أن يفع�ل ذل�ك ل�و ل�م يك�ن يع�رف أن النب�ي ُيحس�ن الق�راءة ف�ي . اق�رأ : ل�ه 

اب مرتين في رواية ابن إسحاق هي قرين�ة واض�حة و يري أيضا أن ذكر الكت.كتاب 
ُتشير إلى أن األمر يتعلق بشخص يعرف الكتابة و القراءة ،و ُيريد أن ُيبين لمخاطب�ه 

ه��ذه  إعط��اء(( و م��ن دون . ن��وع مش��اعره عن��دما خ��اض ه��ذه التجرب��ة م��ع جبري��ل 
م�ن الق�ول ،و سيكونان فض�ال )) الكتاب (( النبي  كر فيهماالوظيفة للعبارتين اللتين ذَ 

37F))عن ذلك  -صلى هللا عليه و سلم-نحن ننزه النبي

3 . 
 

إن النتيجة التي وصل إليها ال تصح ، بناها على تحلي�ل غي�ر ص�حيح ،و : و أقول    
فه��م ُمخ��الف للحقيق��ة الش��رعية و التاريخي��ة المتمثل��ة ف��ي أن رس��ول هللا ك��ان أمي��ا ال 

 : يأتي  يعرف القراءة و ال الكتابة ،و تفصيل ذلك فيما
ل��م ُيف��رق ب��ين الرواي��ة الص��حيحة ،و الرواي��ة الض��عيفة ،و  -أي الج��ابري-أوال إن��ه    

الت��ي ق��ّدمها عل��ى الرواي��ة ك��ان علي��ه أن يتأك��د أوال م��ن ص��حة رواي��ة اب��ن إس��حاق 
38Fالصحيحة التي رواها البخاري و مسلم و أحمد

و ه�ذا خط�أ منهج�ي كبي�ر وق�ع في�ه . 4
ابن إسحاق ،و بنى عليها رأيه ،  ت ، فلم يحقق روايةالجابري في التعامل مع الروايا

، و جعله��ا حكم��ا عل��ى رواي��ة البخ��اري ،و ه��ذا عم��ل  أخض��عها للتأوي��ل الفاس��د بع��دما
 . غير مقبول علميا 
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فبالنس��بة إلس��ناد رواي��ة اب��ن إس��حاق ، فه��و ال يص��ح ألن في��ه انقطاع��ا و جهال��ة     

ب�ن إس�حاق روى الخب�ر ع�ن مجه�ول ، و ذلك أن الراوي الذي حّدث عن�ه ا. الراوي 
39F))عن بعض أهل العلم : (( عّبر عنه بقوله 

ف�ي  و نفس الرواية ذكرها ابن هش�ام.   1
ق�ال اب�ن إس�حاق وح�دثني وه�ب ب�ن : (( سيرته عن ابن إسحاق بإسناد مغاير ، فق�ال 

40F:  ))قال عبيد : كيسان ، قال 

النقطاعه و إرساله  ،و هذا اإلسناد هو أيضا ال يصح 2
41F، ألن عبيدا هذا هو عبيد بن عمير بن قتادة ،و هو تابعي و ل�يس ص�حابيا

و نف�س .  3
42Fالرواية ذكرها الطب�ري

و . ، لكنه�ا ال تص�ح ألن إس�نادها ه�و نف�س اإلس�ناد الس�ابق  4
43Fروى أيضا رواي�ة أخ�رى ش�بيهة برواي�ة اب�ن إس�حاق

ي أيض�ا ، ÷لكنه�ا ال تص�ح .  5
44Fتابعي و ليس ص�حابياألن راويها هو عبد هللا بن شداد ،و هو 

فحديث�ه ه�ذا مرس�ل .  6
. 

و بن��اء عل��ى ذل��ك فإن��ه ال يص��ح االعتم��اد عل��ى رواي��ة اب��ن إس��حاق ، ف��ي وج��ود     
فه�ذه الرواي�ة ه�ي الحك�م و . الرواية الصحيحة التي رواه�ا البخ�اري و مس�لم و أحم�د

ر نطلق ، و ليست رواية ابن إسحاق ، التي ال يصح االعتماد عليه�ا ف�ي أم�ر خطي�الم
فه��ي رواي��ة ض��عيفة يمك��ن االس��تئناس به��ا و تك��ون تابع��ة . كال��ذي نح��ن نبح��ث في��ه 

    . للرواية الصحيحة التي رواها البخاري و مسلم و أحمد 
  

و ثاني��ا إن��ه عل��ى ف��رض قب��ول رواي��ة اب��ن إس��حاق ، فإن��ه يج��ب فهمه��ا انطالق��ا م��ن    
لس��ابق ذكره��ا نص��وص الق��رآن و األحادي��ث الص��حيحة ، كرواي��ة البخ��اري و مس��لم ا

. ك��ان أمي��ا ال يق��رأ و ال يكت��ب  -علي��ه الص��الة و الس��الم-الت��ي نص��ت عل��ى أن النب��ي
الت�ي وردت ف�ي رواي�ة اب�ن إس�حاق تعن�ي  ))م�ا أق�رأ (( األمر الذي يعن�ي أن عب�ارة 

أن�ا ال أق�رأ ،و ال تحتم�ل النف�ي و االس�تفهام مع�ا كم�ا : النفي فقط ، بمعن�ى أن معناه�ا 
 -علي�ه الص�الة و الس�الم-ا أن الق�رآن الك�ريم ن�ص عل�ى أن النب�يو بم. قال الجابري 

ك�ان أمي�ا ال يع�رف الق�راءة و ال الكتاب�ة ، ف�إن الق�ول ب�أن عب�ارة اب�ن إس�حاق تحتم�ل 
. النفي و االستفهام معا ، هو قول غير صحيح ،و إنما ه�ي نافي�ة و ليس�ت اس�تفهامية 

، )) م�اذا أق�رأ (( رواية ابن إسحاق  و بما أن األمر كذلك فإن العبارة الثانية التي في
 . ماذا أقول شفويا ، و ما ذا أردد تالوة ،و ال تعني القراءة من كتاب : تعني 

 
أش�ارت إل�ى أن  -أي رواية ابن إسحاق و البخ�اري–و رابعا إن كال من الروايتين    

ث غّت��ه بق��وة ش��ديدة ث��الو  -علي��ه الص��الة و الس��الم-ّم النب��يض�� -علي��ه الس��الم-جبري��ل
فع��ل ب��ه ذل��ك عن��دما ك��ان ي��أمره ب��القراءة  فيق��ول . م��رات ،و ث��م ُيرس��له ف��ي ك��ل م��رة 

و  .ما أقرأ في رواي�ة اب�ن إس�حاق : ما أنا بقارئ في رواية البخاري ،و : رسول هللا 
هذا يعني أن معناهم�ا واح�د ،و ه�و نف�ي الرس�ول ع�ن نفس�ه معرفت�ه ب�القراءة ، فك�ان 
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فلم�ا فه�م أن م�راد جبري�ل ب�القراءة ه�و ق�راءة . ت�ه كلما ينفي ذلك يضمه جبريل و يغ
حس�ب رواي�ة اب�ن  -ماذا أقرأ : التالوة و الترديد ،و ليست القراءة من كتاب ، قال له 

�َك الَّ�ِذي َخَل�َق : ((علي�ه  ، فترك�ه و ت�ال -إسحاق  و ه�ذا .  -1: العل�ق ))اْق�َرْأ ِباْس�ِم َربِّ
من�ه  -علي�ه الص�الة و الس�الم-من�ه النب�يمفهوم ضمنيا في رواية البخاري ، فلم�ا فه�م 

، ...)) اق�رأ باس�م رب�ك (( ذلك ،و استعد للسماع منه ، تركه و تال علي�ه قول�ه تع�الى 
45Fفسمع منه و حفظه ،و انقلب إلى أهله خائفا

1 . 
الواردة في رواي�ة البخ�اري ، )) ما أنا بقارئ (( و رابعا إن تأويل الجابري لعبارة   

هو تأوي�ل ال يص�ح ألم�رين أساس�يين ، . النفي و االستفهام معا و زعمه بأنها تحتمل 
ك�ان أمي�ا ال  -علي�ه الص�الة و الس�الم-أولهما هو أنه ثبت ف�ي الق�رآن الك�ريم أن النب�ي

أن عب��ارة البخ��اري تفي��د النف��ي ال  -بالض��رورة-يق��رأ و ال يكت��ب ، األم��ر ال��ذي يعن��ي
 . االستفهام قطعا 

، ه�ي ب�اء زائ�دة )) م�ا أن�ا بق�ارئ(( الباء ف�ي عب�ارة  و األمر الثاني هو زعمه بأن   
م��ا أن��ا (( ،و ه��ذا تحري��ف للعب��ارة ، و تالع��ب به��ا ، و تغل��يط للق��راء ، ألن عب��ارة 

، فاألولى تحتم�ل النف�ي ،و  ))ما أنا قارئ (( تختلف في معناها عن عبارة )) بقارئ 
ء ليس��ت زائ��دة كم��ا زع��م و ه��ذا يعن��ي أن الب��ا. الثاني��ة تحتم��ل النف��ي و االس��تفهام مع��ا 

علي��ه الص��الة و -الج��ابري ؛ و إنم��ا ه��ي مقص��ودة إلثب��ات النف��ي ، عّب��ر به��ا الرس��ول
 . عن نفسه بأنه أمي ال يقرأ و ال يكتب  -السالم

    
الت�ي )) ما أن�ا فاع�ل بك�م (( ، هي كعبارة )) ما أنا بقارئ(( أما قوله بأن عبارة و    

ال )) م�ا أن�ا بق�ارئ(( ،و تالعب به ، ألنه عبارة  تفيد االستفهام ، هو تحريف للمعنى
م�ا أن�ا (( ،و إنما ُتشبه عبارة )) ما أنا فاعل بكم (( ُتشبه في الصياغة و النفي عبارة 

م��ا أن��ا (( ل��ذا ف��إن عب��ارة )) . م��ا أن��ا بق��ارئ(( ، الت��ي تحم��ل النف��ي كعب��ارة )) بفاع��ل 
الت�ي تفي�د النف�ي )) ئما أنا بقار( (، هي عبارة استفهامية ال تقابل عبارة)) فاعل بكم 

، اللتين تحم�الن النف�ي و )) ما أقرأ (( و )) ما أنا قارئ(( ،و ال تقابل أيضا عبارتي 
 .  االستفهام معا

 
علي��ه الص��الة و -ب��أن الق��راءة الت��ي أُم��ر به��ا النب��ي الج��ابري و خامس��ا إن ت��رجيح  

الحف��ظ و التردي��د ، ه��و  ه��ي الق��راءة م��ن كت��اب ، و ليس��ت ق��راءة ال��تالوة و -الس��الم
ترجيح ال يصح ألمور ثالثة ، أولها إنه اعتمد فيما ذهب إليه على رواية ابن إس�حاق 
الت��ي أش��ارت إل��ى وج��ود الكت��اب م��رتين ، و ه��ي رواي��ة ض��عيفة ، ال يص��ح االعتم��اد 

ص�لى -عليها ،و ترك رواية البخاري الصحيحة  ، التي نصت على نفي معرفة النب�ي
 . للقراءة من جهة ، و لم ُتشر إلى وجود أي  كتاب من جهة ثانية  -هللا عليه و سلم

هو أنه على فرض ص�حة رواي�ة اب�ن إس�حاق ، فه�ي رواي�ة رمزي�ة  و األمر الثاني  
، تمت حوادثها في المنام ، خالف رواية البخاري التي تمت حوادثها ف�ي حال�ة يقظ�ة 

أي رواي�ة اب�ن -ه�ذه الرواي�ةفيكون أمر الكتاب هو أمر رمزي ال حقيقي ، لذا ذكرت 
فانص��رف عن��ي ، و هبب��ُت م��ن : (( ق��ال  -علي��ه الص��الة و الس��الم-أن النب��ي -إس��حاق
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فالرواية رمزية ، ال يصح تقديمها عل�ى رواي�ة )) . نومي فكأنما ُكتب في قلبي كتاب 
 .  البخاري ، التي هي األصل و المرجع و الحكم 

ذكره��ا ف��إن ا ص��حة رواي��ة اب��ن إس��حاق ، و أم��ا األم��ر الثال��ث ه��و أن��ه إذا افترض��ن  
للكتاب مرتين ، ال يعني بالضرورة أن األمر بالقراءة كان أم�را ب�القراءة م�ن الكت�اب 

كم�ا أن وج�ود الكت�اب ال يعن�ي بالض�رورة أن . ، فقد يكون الكت�اب ل�ه ه�دف رم�زي 
ب ل�ذا ف�إن م�ا ذه�. كان يع�رف الق�راءة و الكتاب�ة  –عليه الصالة و السالم –الرسول 

ألنه بما أن رس�ول هللا ك�ان أمي�ا ال يق�رأ و إليه الجابري ضعيف جدا ، بل ال يصح ، 
ال يكتب بشهادة الق�رآن الك�ريم ، ف�إ ذك�ر الكت�اب ف�ي رواي�ة اب�ن إس�حاق ، ج�اء لتأي�د 

في أنه ال يعرف الق�راءة و الكتاب�ة ، م�ن خ�الل  -عليه الصالة و السالم-أمية الرسول
فه�ذا االمتن�اع دلي�ل عل�ى أن�ه ال . قُدم له الكت�اب ف�ي المن�ام  امتناعه من القراءة عندما

يعرف القراءة و الكتابة  ، فأصر عل�ى االمتن�اع ، إل�ى أن تب�ين ل�ه أن المطل�وب من�ه 
فالكت��اب ك��ان ل��ه دور رم��زي . ه��و الق��راءة ب��التالوة و التردي��د و الحف��ظ ، ففع��ل ذل��ك 

 . لتأكيد أمية الرسول و ليس إلثبات خالفها 
   
علي�ه الص�الة و -فيتمثل في أنه استدل بموقف قريش م�ن النب�ي أما استدالله الثالث و 

فذكر أن قريشا لم تتهم رسول هللا بأنه كتب القرآن ،و إنم�ا . و القرآن الكريم  -السالم
اتهمته بأنه كان يتلقى ما ورد فيه كالقصص من أُناس من أهل الكتاب كانوا ف�ي مك�ة 

الرواة أن خصوم الدعوة المحمدية من قريش قد نسبوا إليه  يذكر أحد من(( لكن لم . 
كتابة الق�رآن ، ل�يس ألنه�م ك�انوا يعرف�ون أن�ه ال يق�رأ و ال يكت�ب ن ب�ل ألن المعرف�ة 
بالكتابة و القراءة ، عندهم ، و عند جميع األمم عل�ى الي�وم ليس�ت ش�رطا ف�ي اإلتي�ان 

ق��د ك��ان  و. ف��ة ب��القراءة و الكتاب��ة ف��القول البلي��غ ل��يس مرهون��ا بالمعر. ب��الكالم البلي��غ 
ش��عراء الع��رب و خطب��اؤهم يقول��ون الش��عر، و يخطب��ون ارتج��اال م��ن دون إع��داد ال 

46F))قوال و ال كتابة 

1   . 
و قوله هذا زعم باط�ل ، في�ه تغل�يط و ت�دليس عل�ى الق�راء ، ألن�ه أوال أن مض�مون   

م�ا كان�ت تعتق�د أن�ه ك�ان كالمه أن قريشا لم تكن تعتق�د أن رس�ول هللا ك�ان أمي�ا ، و إن
و هذا زعم باطل سبق بيان بطالنه ، و كان عليه أن ُيوّثق�ه . يعرف القراءة و الكتابة 

47Fألن زعمه هذا هو حكاية لخبر ، و الخبر يجب توثيقه ، و هو لم ُيوّثقه. 

فمن أي�ن .  2
 ! . ؟ . جاء بزعمه هذا 

 
علي�ه الص�الة و -ل�ى الرس�ولو قوله بأنه ال أحد من ال�رواة ذك�ر أن قريش�ا نس�بت إ   

كتاب�ة الق�رآن ، فه�ذا يحت�اج إل�ى توض�يح ،و إزال�ة الغم�وض ال�ذي يكتنف�ه ،و  -السالم
علي��ه الص��الة و -ألن الحقيق��ة ه��ي أن قريش��ا اتهم��ت فع��ال الرس��ول.التغل��يط حول��ه  

بمعن�ى أن ذل�ك ُكت�ب . بأنه كتب جانبا من القرآن بواسطة بعض أهل الكت�اب  -السالم
أمره ، و قد سجل القرآن هذا االتهام على لسان قريش ، في قوله س�بحانه له بطلبه و 

فه��ذا دلي��ل ق��اطع . )) إنم��ا يعلم��ه بش��ر  ((  ، و )) و ق��الوا م��ا ه��ي   اكتتبه��ا     : (( 
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عل��ى أن قريش��ا اتهم��ت الرس��ول بكتاب��ة الق��رآن بواس��طة أه��ل الكت��اب ،و ه��ذا االته��ام 
علي��ه الص��الة و -ان��ت تع��رف أن النب��ييتض��من أيض��ا دل��يال دامغ��ا عل��ى أن قريش��ا ك

كان أميا ال يعرف القراءة و ال الكتابة ، له�ذا اتهمت�ه ب�أن بع�ض أه�ل الكت�اب  -السالم
فلو كانت تعتق�د أن�ه يع�رف الق�راءة و الكتاب�ة التهمت�ه . كتب علّمه ،و كتب له القرآن 

إنم�ا ُيعلم�ه (( ، و )) اكتتبه�ا : (( مباشرة بأنه تعلّم ذلك و كتبه بنفسه ،و ال ما قالت  
و ه�ذا ل�م . و ال شك أن الذي يعرف القراءة و الكتابة يكتب و ُيطالع بنفسه )) . بشر 

 . يثبت في حق رسول هللا ،و ال اتهمته به قريش 
  
بأن�ه يأخ�ذ ع�ن أه�ل الكت�اب ،  -عليه الصالة و السالم-النبيو عندما اتهمت قريش    

باره عن نش�أة الع�الم و نهايت�ه ،و ل�م يك�ن كان اتهامها هذا يخص قصص القرآن و أخ
يتعلق ببالغته و فصاحته ، ألنها تعلم أنه إذا كانت هي قد عج�زت ع�ن اإلتي�ان بمث�ل 
القرآن في فصاحته و بالغته و نظمه ، ف�ن غيره�ا م�ن الكت�ابيين أعج�ز ،و ل�يس ف�ي 

ألنبي�اء و لكنه�ا كان�ت تعتق�د أن م�ا ذك�ره الق�رآن م�ن أخب�ار ا. مقدورهم اإلتيان بمثله 
األول��ين و نش��أة العل��م ، ه��و أم��ر ال يت��أتى إال  ب��اإلطالع عل��ى كت��ب أه��ل الكت��اب و 

الق�راءة و  و م�ن ث�ّم ف�إن معرف�ة. غيرهم ، لذلك اتهمت رسول هللا باألخذ عن هؤالء 
و بم�ا أنه�ا كان�ت . لإلتيان بما جاء ب�ه الق�رآن الك�ريم  -في اعتقادها-الكتابة هي شرط

ك��ان أمي��ا ال يق��رأ و ال يكت��ب ، فاتهمت��ه  -ه الص��الة و الس��المعلي��-تع��رف أن محم��دا
. باكتت��اب ذل��ك و أخ��ذه عم��ن يع��رف الق��راءة و الكتاب��ة ،و ل��ه عل��م بم��ا عن��د الكت��ابيين 

لكنها مع ذلك فشلت في إثبات زعمها ، ألن القرآن الكريم تحدى اإلن�س و الج�ن مع�ا 
 .،و ال يقبل التفسير البشري أصال 

ُيريد أن ُيوهمنا بأن قريشا ل�م يك�ن يهمه�ا أك�ان الرس�ول يع�رف ابري و ثانيا إن الج  
كان��ت تعل��م أن اإلتي��ان  -حس��ب زعم��ه-ألنه��ا. الق��راءة و الكتاب��ة ،أو ال يع��رف ذل��ك 

بمعرفة الق�راءة و الكتاب�ة ،و م�ن ث�م بالكالم البليغ الذي جاء به القرآن ، ليس مرهونا 
إذا كانت تعل�م  ألن قريشاعلى القراء ، و هذا تغليط و تدليس . فهي ليست شرطا فيه 

م��ن حي��ث  -علي��ه الص��الة و الس��الم-ذل��ك ، فإن��ه ك��ان يهمه��ا ج��دا معرف��ة ح��ال النب��ي
معرفت��ه ب��القراءة و الكتاب��ة م��ن ع��دمها ، لتتخ��ذ من��ه موقف��ا واض��حا ،و تج��د تفس��يرا 

، لوج�دت فل�و كان�ت تعتق�د أن النب�ي يع�رف الق�راءة و الكتاب�ة  .للقرآن ال�ذي ج�اء ب�ه 
،و الق�رآن ال�ذي ج�اء ب�ه ،  -علي�ه الص�الة و الس�الم-تفسيرا سهال لتعلل به نبوة محمد

لكنها . فتتهمه بأنه اطلع بنفسه على تراث أهل الكتاب ، و أخذ منه ُيناسبه في دعوته 
لم تتهمه بذلك ، مع أنه سالح قوي جدا في يدها ، األمر الذي يعن�ي قطع�ا أنه�ا كان�ت 

و ه�ذا ه�و ال�ذي جعله�ا تتهم�ه باألخ�ذ . الق�راءة و ال الكتاب�ة تعلم أن محمدا ال يعرف 
عن أهل الكتاب باالكتتاب ،و التعلم عل�ى ي�دهم ،و ل�م تتهم�ه ب�اإلطالع المباش�ر عل�ى 

فمعرفة قريش بحال النب�ي م�ن حي�ث معرفت�ه ب�القراءة م�ن ع�دمها ، ه�و أم�ر . كتبهم 
ي الذي ح�اول تغليطن�ا هام جدا ،و ضروري بالنسبة لقريش ،و ليس كما زعم الجابر

 . بخالف ذلك 
 



و أم��ا اس��تدالله الراب��ع ، فيتمث��ل ف��ي أن��ه اس��تدل بح��ديث نب��وي ص��حيح ، يق��ول في��ه    
48F))إن�ا أم�ة أمي�ة ، ال نكت�ب و ال نحس�ب : ((  -عليه الصالة و السالم-النبي

: فق�ال .  1
ه���ي وص���ف )) ال نكت���ب و ال نحس���ب (( إن للح���ديث ت���أويلين ن أولهم���ا إن جمل���ة 

و الث�اني . نحن أمة أمي�ة م�ن ص�فاتها أنه�ا ال تكت�ب و ال تحس�ب : ميين كأن نقول لأل
هو أن تلك الجملة هي بدل أو عطف بي�ان ، بمعن�ى أنه�ا تفس�ر المعن�ى المقص�ود ف�ي 

إن في الت�أويلين : ثم قال الجابري )) . إنا أمة أمية : ((  -عليه الصالة و السالم-قوله
ة ، ه�و الجه��ل بالكتاب�ة و الحس��اب ، ألن معن�ى ه��ذا أمي��: أن يك��ون معن�ى (( ال يمك�ن

نحن أمة نجه�ل الكتاب�ة و الحس�اب ،و ال نكت�ب و : (( حينئذ كما يليالحديث سيصبح 
األمي�ة ، : و م�ن هن�ا يب�دو واض�حا أن معن�ى. ،و هذا تكرار ال معنى ل�ه ))ال نحسب 

49F))ال نكتب و ال نحسب (( شيء آخر غير 

2  . 
  
أم�ي : ، ألنه سبق أن بينا باألدلة القاطع�ة و الدامغ�ة ب�أن معن�ىو رأيه هذا ال يصح   

و أميين ، ليس كما زعم الجابري ،و إنما المعنى يضيق و يتسع حس�ب س�ياق الك�الم 
و عليه فإن م�ا . ، لكن المعنى األساسي الذي ال يتغير ، هو الجهل بالقراءة و الكتابة 

 .قاله الجابري في رحه للحديث غير صحيح 
ما مثاله الذي ضربه في شرحه للحديث ، فهو مثال ال ُيعبر عن معنى الح�ديث، و أ  

شرح نفسه بنفسه ،و فيه تأكيد للمعنى الم�راد ،و ل�يس و ال عن حقيقته ، ألن الحديث 
 . فيه تكرار و ال زيادة ال فائدة منها ، كما أراد أن ُيوهمنا به الجابري 

ة في التعبي�ر ،و تك�رار ال مب�رر ل�ه ،و ال و مثاله الذي ضربه ، هو الذي فيه ركاك  
ال نحت��اج  ،)) نح��ن أم��ة ال نع��رف الكتاب��ة و الحس��اب : (( قلن��ا ف��نحن إذا . فائ��دة من��ه 

ال نكت�ب و ال نحس�ب : (( أصال إلى الزيادة التي ذكرها الجابري ف�ي مثال�ه ، و ه�ي 
 ُيوج��د في��ه و الح��ديث النب��وي ال. ، ألن المعن��ى واض��ح ب��ّين ال يحت��اج إل��ى زي��ادة )) 

أمي�ة ، ش�رحها : تكرار ، و ال لغو ، و ال ركاكة في التعبير ،  ،و إنما تضمن عبارة 
ح�ديث يمك�ن ، و ال)) ال نكتب و ال نحسب : (( بقوله  -عليه الصالة و السالم–النبي 

و ف��ي ه��ذه . كتاب��ة و الحس��اب نح��ن أم��ة نجه��ل ال: كقولن��ا  التعبي��ر عن��ه بلف��ظ آخ��ر ،
 .لذكر الزيادة التي ذكرها الجابري  الحالتين ال مبرر

و أما استدالله الخامس فيتمثل في أنه استدل بحديث صلح الحديبي�ة ، ال�ذي ت�ّم ف�ي    
-فذكر أنه توج�د أخب�ار ُتفي�د ،و بعض�ها ُيؤك�د عل�ى أن النب�ي. السنة السادسة للهجرة 
ديبي�ة ، و كتب و قرأ بعض المناسبات ، منها حادثة صلح الح -عليه الصالة و السالم

، الت��ي أورده��ا  حس��ب رواي��ة مس��لم ع��ن الص��حابي الب��راء ب��ن ع��ازب–خالص��تها 
أنه لما أمر رسول هللا بكتابة وثيقة الص�لح م�ع ممث�ل ق�ريش ،و كت�ب عل�ي  -الجابري

ُيكت��ب أس��م محم��د رس��ول هللا ، اعت��رض ممث��ل ق��ريش ،و أم��ر ب��أن : ب��ن أب��ي طال��ب 
رس�ول هللا : عليا بأن يزي�ل عب�ارة  -لسالمعليه الصالة و ا-محمد و أبيه ؛ فأمر النبي
و ق�د ت�دخل )) . ابن عب�د هللا  أرني مكانها ، فمحاها و كتب: ، فامتنع علي ، فقال له 

و كتب ، فأص�بحت الجمل�ة : الجابري في توجيه ما نقلناه عنه بإضافة اسم النبي أمام 
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ث�م أش�ار الج�ابري ) . )ابن عبد هللا ) النبي ( أرني مكانها ، فمحاها و كتب: (( هكذا 
و ل�يس : (( إلى أن نفس الرواية ذكرها البخاري مع زيادة عبارة م�ن ال�راوي ، ه�ي 

ص��لى هللا علي��ه و –فاخ��ذ رس��ول هللا : (( فأص��بحت العب��ارة هك��ذا )) . ُيحس��ن يكت��ب 
50F))فكتب هذا ما قاضى علي�ه محم�د ب�ن عب�د هللا . الكتاب و ال ُيحسن أن يكتب  -سلم

1  
 . 
   
ب��أن رس��ول هللا ك��ان يع��رف  -م��ن ح��ديث ص��لح الحديبي��ة –إن اس��تنتاجه : ول و أق��  

القراءة و الكتابة ، هو استنتاج غير صحيح ، ألن الحديث الذي أورده و اعتم�د علي�ه 
ه�و ال�ذي كت�ب اس�مه بي�ده  -عليه الص�الة و الس�الم-، ال ينص صراحة على أن النبي

ه��و ال��ذي ك��ان يكت��ب ،و أن  - عن��هرض��ي هللا -ألن��ه بم��ا أن علي��ا. ف��ي الم��رة الثاني��ة 
، )) و كت�ب اب�ن عب�د هللا : (( رس�ول هللا ، ث�م قال�ت الرواي�ة : رسول هللا مح�ا عب�ارة

عن��دما مح��ا  -ص��لى هللا علي��ه و س��لم-ف، األم��ر يحتم��ل أم��رين ، أولهم��ا ه��و أن النب��ي
رس�ول ابن عبد هللا ، كتبها مباشرة ، أو بأمر من : العبارة ، كتب علي مكانها عبارة 

عن��دما مح��ا –ه��و ال��ذي  -علي��ه الص��الة و الس��الم–و األم��ر الث��اني ه��و أن النب��ي . هللا 
إن��ه . فم��ا ه��و االحتم��ال الص��حيح ؟ . اب��ن عب��د هللا : كت��ب مكانه��ا  -عب��ارة رس��ول هللا

و أم�ا االحتم�ال الث�اني ، . االحتمال األول ، ألنه توجد أدلة و ش�واهد ص�حيحة ُتثبت�ه 
 .  توجد شواهد ُتثبته فهو احتمال ساقط ،و ال

أن أثبتن�ا أن رس�ول هللا  و أما الشواهد التي ُتثبت االحتمال األول ، فأولها إنه س�بق   
: كان أميا ال يقرأ و ال يكت�ب ،و بم�ا أن�ه ك�ان ك�ذلك ف،ه ل�يس ه�و ال�ذي كت�ب عب�ارة

ه و هذا الشاهد ك�اف وح�د. هو الذي كتبها  -رضي هللا عنه-ابن عبد هللا ، و إنما علي
 . إلثبات ما قلناه و إبطال ما ذهب إليه الجابري 

ص�لح الحديبي�ة ، ل�يس فيه�ا ي رواية أخ�رى رواه�ا البخ�اري ح�ول و الثاني يتمثل ف  
 ه�و ال�ذي كت�ب،و إنم�ا أش�ارت -الس�المعلي�ه الص�الة و -أية إشارة أو إيهام بأن النب�ي

: عل�ى كتاب�ة أن عليا هو الذي كتب ، ألنه عن�دما اعت�رض ممث�ل ق�ريش إلىصراحة 
إني رسول هللا و إن كذبتموني ، أكتب محم�د ب�ن : محمد رسول هللا ، قال رسول هللا 

51Fعبد هللا

2  . 
 
و الش��اهد الثال��ث يتمث��ل ف��ي رواي��ة أخ��رى رواه��ا مس��لم ف��ي ص��حيحه تتعل��ق بص��لح   

، ال توج�د فيه�ا أي�ة  -رض�ي هللا عن�ه–الحديبية ، رواها عن الصحابي أنس بن مال�ك 
 ه�و ال�ذي كت�ب -رضي هللا عن�ه-هام بأ رسول هللا كتب شيئا ، و إنما عليإشارة أو إي

52F... ))اكتب من محمد بن عبد هللا : ((  -المعليه الصالة و الس-،و قد قال له النبي

3 . 
   
و الش��اهد الراب��ع ف��ي رواي��ة ص��حيحة اإلس��ناد رواه��ا أحم��د ب��ن حنب��ل ف��ي مس��نده ،   

، قال )) محمد رسول هللا : (( تابة عبارة مفادها أنه لما اعترض ممثل قريش على ك
اكت�ب ه�ذا م�ا ص�الح علي�ه : (( لعل�ي ب�ن أب�ي طال�ب ،  -عليه الصالة و الس�الم-النبي
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53F))محم��د ب��ن عب��د هللا ،و أن��ا رس��ول هللا ، فكت��ب 

و ه��ذه الرواي��ة ال ُيوج��د فيه��ا أي .  1
علي�ا ه�و  تلميح و ال إشارة إلى أن النبي هو الذي كتب ، و إنما نصت ص�راحة عل�ى

 . الذي كتب 
    
، تتعلق بص�لح  الكبرى و الشاهد الخامس يتمثل في رواية أوردها النسائي في سننه  

)) محم�د رس�ول هللا : (( الحديبية ، و مفادها أنه لما اعترض ممثل قريش على كتابة
اكت�ب ه�ذا م�ا ص�الح علي�ه محم�د ب�ن : (( لعل�ي -صلى هللا عليه و سلم-، قال الرسول

54F))و أنا رسول هللا ، فكتب ...  عبد هللا

و ه�ذه الرواي�ة ه�ي أيض�ا ص�ريحة ف�ي أن .  2
 . و ليس رسول هللا هو الذي كتب  -رضي هللا عنه-الذي كتب هو علي

    
ف�ي اإلسناد ، رواها الحافظ اب�ن حب�ان  ةو الشاهد السادس يتمثل في رواية صحيح   

نه مسلم الرواية التي احتج صحيحه ، عن الصحابي البراء بن عازب ، الذي روى ع
أن��ه لم��ا اعت��رض ممث��ل ق��ريش عل��ى  -أي رواي��ة اب��ن حب��ان-و مفاده��ا. به��ا الج��ابري 

اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْي�َنُهمْ : ((كتابة ِ َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ ُسوُل هللاَّ ٌد رَّ َحمَّ -29:الف�تح -)) مُّ
محو العبارة ، ثم تقول الرواي�ة ع�ن ،و امتنع علي من محوها ، أخذ الرسول الكتاب ل

55F...))ف��أمر فكت��ب مك��ان رس��ول هللا محم��داً : (( النب��ي 

فه��ذه الرواي��ة الص��حيحة .  3
شرحت و فّصلت ما أجمتل�ه رواي�ة مس�لم ، فبّين�ت أن رس�ول هللا عن�دما مح�ا العب�ارة 

تن�ع محمد بن عب�د هللا ، فه�و ام: بنفسه ، ليس هو الذي كتب ، و إنما أمر عليا بكتابة 
 . من المحو ،و لم يمتنع من الكتابة ،و النبي محا و لم يكتب 

   
،  ةيتمث��ل معطي��ات و ق��رائن تتعل��ق بكتاب��ة وثيق��ة ص��لح الحديبي�� و الش��اهد الس��ابع   

-و هي مجملها ُتب�ّين أن النب�ي. رواها البخاري و مسلم ، و بعضها انفرد به البخاري
. ، و إنما علي هو الذي حرر الوثيقة كله�ا لم يكتب شيئا بيده  -عليه الصالة و السالم

ه�و مح�رر وثيق�ة الص�لح ، فم�ن الطبيع�ي  -رضي هللا عنه–فمن ذلك أنه بما أن عليا 
رس�ول هللا : عن الكتابة ،و إنما رفض مح�و عب�ارة يستمر في كتابتها ، ألنه لم يمتنع 

محمد بن عب�د : واصل علي الكتابة مباشرة و كتب  -عليه و السالم-، فلما محاه النبي
و هذا هو ال�ذي ذكرت�ه بع�ض الرواي�ات الس�ابقة ص�راحة ، ب�أن رس�ول هللا ق�ال . هللا 

و بعضها أيضا ذكر أن النبي أمر عليا بالكتابة فكتب . اكتب محمد بن عبد هللا : لعلي
 . 
، اللتين ذكرهما الج�ابري نق�ال ع�ن مس�لم )) فكتب(( ،و )) كتب(( و حتى عبارتي   

رس�ول هللا ه�و ال�ذي كت�ب ، و إنم�ا يعن�ي  ما ال ُيفيدان بالض�رورة أنو البخاري ، فه
-فُعبر ع�ن ذل�ك بنس�بة الكتاب�ة إل�ى النب�ي. ذلك أيضا أنه أمر الكاتب بأن يكتب فكتب 

و هذا أس�لوب . ،و ليس هو الذي كتب ، إنما هو أمر بالكتابة  -عليه الصالة و السالم
بمعن�ى .  لسلطان مدرس�ة ، و بن�ى مس�جدا بنى ا: معروف في اللغة العربية ، كقولنا 
 . أنه أمر ببناء ذلك ، ال أنه بناه بيده 
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أن رواي��ة البخ��اري ذك��رت ص��راحة أن  -أي الق��رائن و المعطي��ات -و منه��ا أيض��ا  

56Fرسول هللا ك�ان ال يكت�ب

و ه�ذا أش�ارت إلي�ه ض�من رواي�ة ص�لح الحديبي�ة ،األم�ر .  1
:  ه�و ال�ذي كت�ب عن�دما ذك�رت عب�ارتييعني أن ال يصح أن ُيفهم منها أن رسول هللا

ألن�ه ال يص�ح أن . ، فهذا َفهم ُيوقع ف�ي تن�اقض واض�ح )) فكتب (( ، و )) وكتب (( 
لذا ف�إن المقص�ود م�ن !!. يكون الرسول ال يكتب ،و ال ُيحسن الكتابة ،و ثم هو يكتب 
 -الس�الم علي�ه الص�الة و-ذلك هو أن عليا هو الذي استمر في الكتابة بعدما محا النب�ي

 )) . رسول هللا (( عبارة 
 

تن�اول  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم-و منها أيضا إن رواية البخاري ذكرت أن الرس�ول   
57Fرس�ول هللا ، و ك�ان ال يكت�ب ،و ال ُيحس�ن أن يكت�ب: وثيقة الصلح لمحو عبارة 

و . 2
ه ال ليكت�ب العب�ارة األخ�رى ، ألن�هذا يعني أنه تن�اول الكت�اب لمح�و العب�ارة ،و ل�يس 

فلم�ا أزاله�ا ، واص�ل علي�ة الكتاب�ة ،و ه�ذا ! . يعرف الكتابة ، فكيف ٌيقال أنه كتبها ؟ 
هو الفهم الصحيح المنس�جم م�ع الس�ياق ،و المعطي�ات العلمي�ة الص�حيحة الت�ي نص�ت 

 . على أن النبي كان ال يعرف القراءة و ال الكتابة 
: متن�ع عل�ي م�ن مح�و عب�ارة و منها أن روايت�ي مس�لم و البخ�اري ذكرت�ا أن�ه لم�ا ا   

أن ُيريه العب�ارة ليمحوه�ا ، فلم�ا  -عليه الصالة و السالم-رسول هللا ، طلب منه النبي
و -فإذا كان رسول هللا ال يع�رف و ال ُيمي�ز العب�ارة الم�راد محوه�ا. أراه أياها محاها 

 ف�ال يص�ح الق�ول بأن�ه ه�و ال�ذي -كانت رواية البخاري قد صّرحت بأنه كان ال يكتب
 !! كتب تلك العبارة 

 
أي  -و نحن إذا جمعنا بين ه�ذه المعطي�ات و الق�رائن الت�ي ذكرناه�ا ف�ي ه�ذا الش�اهد  

ما كتب  -عليه الصالة و السالم-و بين الشواهد السابقة تبين قطعا أن الرسول -الثامن
 . في صلح الحديبية ،و ال كان يعرف القراءة و الكتابة ، خالف لما قاله الجابري 

 
و أشير هنا إلى أن الجابري لم يكن منهجيا ،و ال موضوعيا في تناوله لم�ا ُيق�ال إن   

فه�و ل�م يجم�ع ك�ل األحادي�ث المتعلق�ة بص�لح . الرسول كتب اسمه في صلح الحديبية 
،و ال حق��ق أس��انيدها و متونه��ا ،و ال رج��ع إل��ى الكت��ب الحديبي��ة ،و ال ق��ارن بينه��ا 

ا و الحك���م عليه���ا ، ليس���تعين به���ا ف���ي و تمحيص���هالمتخصص���ة ف���ي نق���د األحادي���ث 
 . الموضوع الذي خاض فيه ،و لم ُيوفيه حقه الذي يستحقه 

فيه�ا زي�ادة ف�ي وص�ف  -في ص�لح الحديبي�ة–كما انه أشار إلى أن رواية البخاري    
،و ه��ي زي��ادة )) ل��يس ُيحس��ن أن يكت��ب (( ،و ه��ي  -علي��ه الص��الة و الس��الم-النب��ي

لك�ن الج�ابري ك�ان علي�ه أن ُيش�ير أيض�ا إل�ى رواي�ة . صحيحة أوردها البخاري حق�ا 
ص�لى -أخرى أوردها البخاري أيضا حول نفس الموضوع ، ذكرت في وصفها للنبي

58F))ل��يس ُيحس��ن أن يكت��ب ((، ب��دال م��ن )) ك��ان ال يكت��ب(( بأن��ه  -هللا علي��ه وس��لم

و .  3
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حسن أن ليس يُ (( من العبارة األخرى أكثر وضوحا و دقة )) كان ال يكتب (( عبارة 
و . ، التي ق�د ُيفه�م منه�ا أن رس�ول هللا ك�ان يع�رف الكتاب�ة لكن�ه ال ُيحس�نها )) يكتب 

و هذا المعنى هو الذي أش�ارت .هذا فهم باطل ، ألن معناها أنه كان ال يعرف الكتابة 
، الت��ي ل��م ي��ذكرها الج��ابري ، ف��ال أدري ه��ل تعم��د )) ك��ان ال يكت��ب (( إلي��ه عب��ارة 

 . نه إغفالها ، أو غابت ع
    
إن الجابري غلّط القراء و دلّس عليهم عندما تدخل في توجيه رواية مس�لم  و ثانيا    

داخ�ل ن�ص )) النب�ي (( ،و ذلك أن�ه وض�ع عب�ارة ةالمتعلقة بكتابة وثيقة صلح الحديبي
أرني مكانها ، ف�أراه مكانه�ا ، فمحاه�ا و : (( الرواية ،وضعها هكذا ، قال رسول هللا 

ه�و هن�ا ق�د أقح�م عب�ارة النب�ي ف�ي ال�نص ،و ه�ذا عم�ل )) ب�ن عب�د هللا ا) النب�ي( كتب
يشبه التحريف ،و مخالف لسياق الك�الم ، ألن ه�ذه الرواي�ة س�بق أن بين�ا أنه�ا تحتم�ل 

 -أن النب�ي محمد ب�ن عب�د هللا ، كم�ا أنه�ا تحتم�ل أيض�ا: أن عليا هو الذي كتب عبارة 
النب�ي : إن عمل الجابري بإضافته كلمةلذا ف. هو الذي كتب  –عليه الصالة و السالم 

األول ،و إثب��ات للث��اني بطريق��ة غي��ر ، ه��و نف��ي فالحتم��ال  ب��ين قوس��ين داخ��ل ال��نص
علمي��ة ، ألن��ه جع��ل قرين��ة م��ن خ��ارج ال��نص و أقحمه��ا في��ه لُي��رجح االحتم��ال ال��ذي 
يرغب فيه من جهة ، و يجعل ال�نص يحتم�ل احتم�اال واح�دا ، ه�و أن رس�ول هللا ه�و 

م�ع ان الص�واب ه�و أن تبق�ى الرواي�ة تحتم�ل  .محمد بن عب�د هللا : عبارة الذي كتب 
م�ن دون تحري�ف –األمرين ، و البحث عن القرائن و الش�واهد الداخلي�ة و الخارجي�ة 

و نح��ن ق��د قمن��ا ب��ذلك فع��ال ، فأتين��ا بأدل��ة كثي��رة . إلثب��ات االحتم��ال الص��حيح  -لل��نص
م�د ب�ن عب�د هللا ، ه�و االحتم�ال الص�حيح مح: أثبتنا بها أن احتمال كتابة عل�ي لعب�ارة 

،و ليس االحتمال الذي قال به الجابري ، الذي ل�م ُيق�دم دل�يال ص�حيحا عل�ى م�ا ذه�ب 
فع��ل ذل��ك ليُِ◌ؤث��ر ف��ي الق��ارئ ،و يت��دخل ف��ي توجي��ه فك��ره حس��ب م��ا ُيري��ده  .إلي��ه 

 . الجابري 
في�د ،و بعض�ها و ثالثا ذكر الجابري أنه توجد روايات و أخبار ُنقلت عن الصحابة تُ   

كت�ب و ق�رأ ف�ي بع�ض المناس�بات ،و ف�ي  -صلى هللا عليه و س�لم-ُيؤكد على أن النبي
م��ا ُروي عن��ه ف��ي ص��دد كتاب��ة وثيق��ة ص��لح الحديبي��ة ،و منه��ا  -أي األخب��ار–مق��دمتها 

59Fرواية مسلم عن الصحابي البراء بن عازب

1  . 
لق�راء و ت�دليس عل�يهم ، و قوله هذا غير علمي ،و افتراء عل�ى الحقيق�ة ،و تغل�يط ل   

60Fالتاريخية و الحديثية التي ذكرها تالرواياألن كل 

رواي�ة واح�دة ال توج�د م�ن بينه�ا  2
ص��حيح  ُيمي��ز ب��ين لك��ن الج��ابري ال. ص��حيحة ُتك��د أن رس��ول هللا ك��ان يق��رأ و يكت��ب 

فكان يعتمد على كل الروايات التي عثر عليها ،و يبني عليها . الروايات من سقيمها ،
من ذلك أنه عندما ذكر روايتي مس�لم و . من دون جمع شامل و ال تحقيق لها  أفكاره

البخ��اري المتعلقت��ين بص��لح الحديبي��ة ، ل��م يجم��ع الرواي��ات األخ��رى المتعلق��ة ب��نفس 
 . الموضوع ، و المروية في الصحيحين ،و في الكتب الحديثية األخرى 
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ث رواه مس�لم و البخ�اري ، و و أما استدالله السادس ، فيتمثل ف�ي أن�ه اس�تدل بح�دي  
: (( ف�ي م�رض موت�ه ، ق�ال  -معليه الصالة و الس�ال-أنه لما اشتد الوجع بالنبيمفاده 
ائت�وني أكت��ب لك��م كتاب��ا ال (( ،و ف��ي رواي��ة ))اكت��ب لك��م كتاب��ا ال تض�لوا بع��ده  اهلم�و

ثم أشار الجابري إلى أنه ال أح�د م�ن الحاض�رين اس�تغرب ذل�ك الق�ول ...)) . تضلوا 
61F))قّربوا يكتب لكم كتابا : (( رسول هللا ، حتى أن بعضهم كان يقول  من

1  . 
و قوله هذا ال يصح ، ألنه يجب النظ�ر إل�ى الح�ديث ال�ذي ذك�ره انطالق�ا م�ن ك�ل     

النصوص الشرعية المتعلقة بأمية النبي من جهة ، و النظر أيضا من جهة إلى مكانة 
أن رسول هللا  -من خاللها –د سبق أن بينا فبالنسبة للنصوص فق.قائله من جهة ثانية 

ال�ذي ذك�ره  -و هذا ُيوجب علينا النظ�ر إل�ى ذل�ك الح�ديث.كان أميا ال يقرأ و ال يكتب
 -علي�ه الص�الة و الس�الم-انطالقا من هذه النص�وص ، و م�ن ث�م ف�إن النب�ي -الجابري

 اهلم��و(( ك��ان ال يع��رف الق��راءة و ال الكتاب��ة ، مم��ا يعن��ي بالض��رورة أن عن��دما ق��ال 
، كان يقصد أنه سيأمر من يكتب لهم كتابا ، ال أنه هو ال�ذي يكتب�ه )) اكتب لكم كتابا 

 . بيده 
و أما بالنسبة لمكانة القائل ،و هو رسول هللا ، فه�و النب�ي ، و القائ�د ،و ال�زعيم ، و   

الحاكم ، و المربي ، و من كان ه�ذه بع�ض ص�فاته ، فعن�دما ُي�روى أن�ه كت�ب ك�ذا ،و 
و هذا أمر معروف . ل إلى فالن خطابا ، فإن المقصود بذلك أنه أمر بكتابة ذلك أرس

ف��ي حي��اة الخلف��اء و األم��راء و المل��وك ، إنه��م ي��أمرون ببن��اء الم��دارس و الجس��ور ،و 
إن هؤالء ه�م ال�ذين بن�وا ذل�ك ، م�ع أنه�م ل�م ُيمارس�وا : المساجد ، لكن الناس يقولون 

 .ذلك بأيديهم 
ع��ن ص��لح  لنيس��ابوري ذك��ر رواي��ةا قلن��اه أيض��ا ، ه��و أن الح��اكم او الش��اهد عل��ى م��  

م�ن ب�دايتها ،  -علي�ه الص�الة و الس�الم-الحديبية نس�بت كتاب�ة وثيق�ة الص�لح إل�ى النب�ي
بسم هللا ال�رحمن ال�رحيم ، فق�ال  -صلى هللا عليه و سلم–فكتب رسول هللا : (( فقالت 
ثم تع�ود الرواي�ة و ت�ذكر أن�ه ...  ال نكتب بسم هللا الرحمن الرحيم -ممثل قريش-سهل

: (( لما اعترض ممثل قريش على بع�ض عب�ارات الص�لح ، ق�ال رس�ول هللا للكات�ب 
62F...))اكتب من محمد رسول هللا : (( ، و قال أيضا )) اكتب باسمك هللا 

2  . 
علي�ه -، أن النبي...)) فكتب رسول هللا : (( فواضح من ذلك أن المقصود من قوله   

،و ل��يس ه��و ال��ذي بالش��روع ف��ي كتاب��ة وثيق��ة الص��لح أم��ر الكات��ب  -الس��المالص��الة و 
شرع في الكتابة ، ألن الثابت أن عليا هو الذي كتب وثيقة الص�لح و ل�يس رس�ول هللا 

و ألنه أيضا أن الرواي�ة نفس�ها فّس�رت ذل�ك و أكدت�ه ، عن�دما ذك�رت أن النب�ي ق�ال . 
 . قال ذلك  اكتب ، أكتب ، فلو كان هو الكاتب ما: للكاتب

و الشاهد الثاني يتمثل في أن رجال م�ن ال�يمن ج�اء إل�ى رس�ول هللا و طل�ب من�ه أن   
-، فق�ال النب�ي...)) اكت�ب ل�ي ي�ا رس�ول هللا : (( يكتب له شيئا يأخذه مع�ه ، فق�ال ل�ه 

63F))اكتبوا ألبي فالن : ((  -عليه الصالة و السالم

3   . 
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كتب ، أو ُطلب  -صلى هللا عليه و سلم-النبيو بذلك يتبين جليا أنه عندما ُيروى أن   
منه أن يكتب ، فليس معنى ذل�ك أن�ه ك�ان يع�رف الكتاب�ة و الق�راءة ،و إنم�ا المقص�ود 

 .بذلك أنه يأمر ُكتابه بأن يكتبوا ما طلب منهم 
هلم�وا اكت�ب لك�م كتاب�ا : (( و أما لم�اذا ل�م يس�تغرب الص�حابة م�ن ق�ول رس�ول هللا   

، فه�م ل�م يس�تغربوا ألنه�م )) قّرب�وا يكت�ب لك�م كتاب�ا : (( أح�دهم ، و ال من قول ...))
ال يع��رف الق��راءة و ال ك��ان أمي��ا  -ص��لى هللا علي��ه و س��لم-ك��انوا يعلم��ون أن الرس��ول

و ل�يس المقص�ود م�ن . الكتابة ،و أن المقصود من ذلك ، أنه يأمر من يكت�ب ل�ه ذل�ك 
 . ذلك ما زعمه الجابري 

  
فيتمثل في أن استدل بطائفة من الرواي�ات الحديثي�ة نقله�ا ع�ن  و أما استدالله السابع  

أي –و قد علّق القرطبي في تفسيره عل�ى ذل�ك : (( المفسر القرطبي ، فقال الجابري 
و ظ�اهر ه�ذا أن�ه ص�لى هللا :  -رض�ي هللا ع�نهم–ق�ال علماؤن�ا : بقوله  -وثيقة الصلح

بي�ده و  -ى هللا علي�ه و س�لمص�ل–رس�ول هللا : عليه و سلم مح�ا تل�ك الكلم�ة الت�ي ه�ي 
ذك�ر النق�اش ع�ن الش�عبي أن�ه : (( و أض�اف القرطب�ي )) . ابن عبد هللا : كتب مكانها

و أش�ار القرطب�ي أيض�ا )) . حت�ى كت�ب  -صلى هللا علي�ه و س�لم -ما مات النبي: قال 
إل��ى ح��ديث أب��ي كش��ة الس��لولي ،و مض��مونه أن رس��ول هللا ق��رأ ص��حيفة لعيين��ة ب��ن 

و نق��ل ع��ن القاض��ي عي��اض أن : (( و أض��اف القرطب��ي . معناه��ا حص��ن ،و أخب��ر ب
أل�ق : (( فق�ال ل�ه النب�ي  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم -معاوية كان يكت�ب ب�ين ي�دي النب�ي 

الدواة و حّرف القلم ،و أقم الباء ، و فّرق السين ، و ال ُتّعور الميم ، و حّس�ن هللا ، و 
 -ي��رى بعض��هم ف��ي كالم��ه(( ابري أن��ه ث��م ذك��ر الج��)) . م��ّد ال��رحمن ، و ج��ّود الح��يم 

عن الحروف ، بما ذكر ، دليال على أن ك�ان يع�رف أش�كالها   -صلى هللا عليه و سلم
ال�دجال : (( و شبيه بهذا م�ا ورد ف�ي ح�ديث رواه البخ�اري ج�اء في�ه أن النب�ي ق�ال . 

64F))كف ر ، يقرؤه كل مسلم (( ممسوخ العين ، مكتوب بين عينيه كافر ، ثم تهجاها 

1 
 . 
  

إن الجابري لم يكن أمينا في نقله لكالم القرطبي في تفسيره ، و ذل�ك أن�ه : و أقول    
-مارس نوعا من التحريف ، و التدليس ، و التغليط ، و وجهه لتأييد زعمه بأن النبي

و م�ن ذل�ك أن الج�ابري نق�ل . ك�ان يع�رف الق�راءة و الكتاب�ة  -عليه الصالة و الس�الم
أبي كبشة السلولي ، مفاده أن رس�ول هللا ق�رأ ص�حيفة لعيين�ة حديثا عن القرطبي عن 

فالج�ابري ذك�ر . ،و أوج�ز معناه�ا ،و ل�م ي�ذكر تعلي�ق القرطب�ي عل�ى ذل�ك بن حصن 
و ه�ذا كل�ه :  ق�ال اب�ن عطي�ة (( كالما مقصوصا من سياق كالم القرطبي ، و تمام�ه 

65F))ضعيف 

ه ،و ت�رك م�ا فالجابري قص ق�ول القرطب�ي ، فأخ�ذ من�ه م�ا ُيؤي�د زعم�.  2
و عمله هذا ليس من الموضوعية ،و ال من الحيدة العلمية في شيء . ُيخالفه و ُيبطله 

 . 
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و ظ�اهر ه�ذا  -رضي هللا ع�نهم -قال علماؤنا: قال و ثانيا إنه نقل عن القرطبي أنه   
ص�لى هللا علي�ه و –رس�ول هللا : محا تلك الكلمة الت�ي ه�ي  -أنه صلى هللا عليه و سلم

 -أي القرطب��ي-و ُيفه��م م��ن كالم��ه أن��ه...)) . اب��ن عب��د هللا : ه و كت��ب مكانه��ابي��د -س��لم
موافق لما نقله عن هؤالء العلم�اء ، و أن�ه يق�ول ب�رأيهم و ال ُيخ�الفهم ، ألن الج�ابري 

ه��ذا غي��ر ص��حيح ، ألن القرطب��ي  و. أورد ذل��ك بطريق��ة ُتش��ير إل��ى أن��ه يق��ول ب��ذلك 
)) ق�ال علماؤن�ا : (( يكن موافقا لهم ، مع انه ق�العندما ذكر ما قاله هؤالء العلماء لم 

، ثم أورد بعد ذلك رأيا آخر لطائفة من العلماء خ�الفوا ب�ه م�ا قال�ه األول�ون ،و نص�وا 
66Fعلى أن رسول هللا ل�م يك�ن يق�رأ و ال يكت�ب

ص�دد ع�رض أراء  فه�و هن�ا ك�ان ف�ي.  1
 . همنا بذلك،و الجابري أراد أن ُيو ن مؤيدا للرأي األولأهل العلم ،و لم يك

النب�ي  الص�حيح ه�و أن إن: عن�دما ق�ال  ثم بعد ذلك ذكر القرطبي رأيه بصراحة ،   
يكت�ب وك�ذلك م�ا  ما كتب وال حرفا واحدا وإنما أمر م�ن (( -عليه الصالة و السالم–

67F)) قرأ وال تهجى

فواضح من كالمه أنه ل�م يق�ل ب�رأي الق�ائلين بمعرف�ة رس�ول هللا .  2
. و هذا خ�الف م�ا ُيفه�م م�ن م�ا نقل�ه الج�ابري م�ن ك�الم القرطب�ي  . للقراءة و الكتابة

فالج��ابري ل��م يك��ن علمي��ا و ال موض��وعيا فيم��ا نقل��ه ع��ن القرطب��ي ،و ك��ان علي��ه أن 
يتحرى في النقل ،و يوسع مجال بحثه لمعرفة موقف الرج�ل الحقيق�ي م�ن الموض�وع 

  .  
 
عي�اض م�ن أن معاوي�ة ك�ان ما رواه القاض�ي و ثانيا إن الجابري نقل عن القرطبي   

نق�ل ... )) . ألق الدواة ، و : (( فقال له  -عليه الصالة و السالم-يكتب بين يدي النبي
الج��ابري ذل��ك بطريق��ة ت��وحي ب��أن القرطب��ي و القاض��ي عي��اض يق��والن بم��ا ورد ف��ي 

بتر الكالم المنقول و ل�م ُيكمل�ه  -أي الجابري–و هذا ال يصح عنهما ، ألنه . الحديث 
لحقيقة هي أن القرطبي أورد قول القاضي عياض السابق ، ث�م أتبع�ه بق�ول آخ�ر و ا. 

أن�ه ص�لى هللا علي�ه و س�لم  -أي الس�ابقة–و هذا و إن لم تص�ح الرواي�ة : (( يقول فيه 
68F))كت��ب ، ف��ال ُيبع��د أن ُي��رزق عل��ى ه��ذا ،و ُيمن��ع الق��راءة و الكتاب��ة

ز فالرواي��ة الت��ي  3
ة عن�ده ، لك�ن الج�ابري ل�م يلتف�ت إل�ى م�ا أوردها القاضي عياض ه�ي ليس�ت ص�حيح

لتأيي�د زعم�ه  -بطريق�ة غي�ر علمي�ة–قاله القاضي ، و أخذ منها م�ا يحتاج�ه ،و وظف�ه 
 . الباطل بأن النبي كان يعرف القراءة و الكتابة 

 
أشير هنا إل�ى أن الج�ابري ل�م يكت�ف بع�دم نق�ل تعلي�ق القاض�ي عي�اض عل�ى تل�ك  و  

و ي�رى بعض�هم ف�ي كالم�ه : (( ا بتعليقين ، أولهما إنه ق�الالرواية ، و إنما علّق عليه
كر ، دليال عل�ى أن�ه ك�ان يع�رف أش�كالها عن الحروف بما ذُ  -صلى هللا عليه و سلم–
((69F

ألن الرواي��ة ل��م تص��ح عل��ى م��ا ذك��ره –و اس��تنتاجه ه��ذا و إن ك��ان ال يص��ح .  4
ا ،و ال يكت�ف أن ُيوث�ق تعليق�ه ه�ذ -أي الج�ابري–، فإن�ه ك�ان علي�ه  -القاضي عي�اض

إن��ه ل��م . فم��ن ه��ذا ال��بعض ؟ ، ف��نحن نري��د معرفت��ه )) . و ي��رى بعض��هم : (( بقول��ه 
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صّرح بأنه هو شخصيا صاحب ه�ذا ال�رأي ،و ال يذكره لنا ، و ال وّثق كالمه ، و ال 
و ق��د ي��رى بع��ض الن��اس ، أو و ربم��ا : أورده بطريق��ة ال ُتلزم��ه التوثي��ق ك��أن يق��ول 

 . يقول بعض أهل العلم 
  

و ش�بيه به�ذا م�ا ورد ف�ي ح�ديث رواه : (( و أما تعليقه الثاني فيتمثل في أن�ه ق�ال     
ال�دجال ممس�وخ الع�ين ، : ق�ال  –علي�ه الص�الة و الس�الم -البخاري جاء فيه أن النب�ي

70F))ك ف ر ، يق��رؤه ك��ل مس��لم : مكت��وب ب��ين عيني��ه ك��افر ، ث��م تهّجاه��ا 

و ه��ذا .  1
ب�أن النب�ي ك�ان يع�رف الق�راءة و الكتاب�ة ، و ق�د  الحديث ذكره الجابري لُيدعم زعم�ه

نقله من صحيح البخاري مباشرة ، تعليقا على م�ا نقل�ه ع�ن القرطب�ي فيم�ا ذك�ره ع�ن 
،و ل��م ُيش��ر إل��ى أن القرطب��ي ه��و أيض��ا نق��ل ه��ذا الح��ديث ف��ي نف��س القاض��ي عي��اض 

 فالج��ابري تجن��ب األم��ر كلي��ة ،. الموض��ع الس��ابق ، رد ب��ه عل��ى ال��ذين يحتج��ون ب��ه 
فعندما وجد الحديث عند القرطبي ، تجاوزه و رجع إلى البخاري مباشرة و أخ�ذ من�ه 

فالج�ابري ل�م . الحديث ، و أغفل ما قاله القرطبي في شرحه للحديث شرحا ص�حيحا 
و أم�ا ن�ص ك�الم . ُيعجبه ما قاله القرطبي فتج�اوزه ،و وّظ�ف الح�ديث عل�ى طريقت�ه 

فقد تهجى النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم ح�ين :  ليفإن ق: ((  القرطبي فيتمثل في قوله 
لمعجزة قائمة في كون�ه ا اوقلتم إن) مكتوب بين عينيه ك ا ف ر : ( ذكر الدجال فقال 

إن�ا ام�ة أمي�ة : ( اآلية وق�ال } وما كنت تتلو من قبله من كتاب { : أميا قال هللا تعالى 
 علي�ه وس�لم ف�ي فكي�ف ه�ذا ؟ ف�الجواب م�ا ن�ص علي�ه ص�لى هللا) النكتب وال نحسب 

يق�رؤه ك�ل : [ بعضه بعض�ا فف�ي ح�ديث حذيف�ة  يفسر حديث حذيفة والحديث كالقرآن
فقد نص في ذلك على غير الكت�اب مم�ن يك�ون أمي�ا وه�ذا ] مؤمن كاتب وغير كاتب 
71F))ا من أوضح ما يكون جلي

2   . 
    
،ه أيض�ا ل�م و رابعا إن الجابري كما أنه لم يكن أمين�ا ف�ي نقل�ه لك�الم القرطب�ي ، ف  

ُيحاول تمييز صحيح تلك الروايات م�ن س�قيمها ، فاعتم�د عليه�ا مباش�رة م�ن دون أي 
تحقيق لها ،و هذا عمل غير علمي ، ألن تاريخنا العلمي ،و السياس�ي ،و االجتم�اعي 

المكذوب�ة المتعلق بالقرون الثالثة ، هو تاريخ مملوء بالروايات التاريخي�ة و الحديثي�ة 
فهذا التاريخ فيه جانب كبير لعبت ب�ه األه�واء و  -جانب الصحيحةإلى –،و الضعيفة 

72Fالعصبيات ، لتحقيق أغراض دينية ، و مذهبية ، و سياسية ، و عرقية

3  . 
و بما أن الوضع ك�ذلك ، ف�ال يص�ح أب�دا االعتم�اد عل�ى كت�ب الت�راث اإلس�المي م�ن  

س�انيدها م�ن جه�ة دون معرفة مؤلفيها جرحا و تعديال من جهة ، و تحقيق متونه�ا و أ
و ه��ذا العم��ل ل��م يق��م ب��ه الج��ابري أص��ال ، و وج��دناه يعتم��د عل��ى الرواي��ات . أخ��رى 

 . الضعيفة و الموضوعة و الصحيحة على حد سواء 
فمن ذلك أنه ذكر ثالثة أحاديث لتأييد ما ذهب إليه ، و سكت عن درجتها من حي�ث   

-م�ا م�ات النب�ي: (( ق�ول حة و الضعف و البطالن ، أولها حديث الشعبي ال�ذي يالص
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و هذا حديث ضعيف ُمنكر ، بل موض�وع ف�ي )) . حتى كتب  -صلى هللا عليه و سلم
73Fده جماعة من الضعفاء و المجهولينإسنا

1   . 
، و هذا حديث غير ص�حيح ، ...)) ألق الدواة ،و حّرف القلم (( و الثاني هو حديث  

عروفة ، كالصحاح ، و الس�نن ن و فلم أعثر له على أي أثر في المؤلفات الحديثية الم
و قد ض�ّعفه الفقي�ه اب�ن عطي�ة ، و ذك�ر الح�افظ . المسانيد ، و المعاجم ، و الموطآت 

74Fابن حجر أن الجمهور ضّعفوا هذا الحديث

2   . 
علي�ه الص�الة -الثالث فهو حديث صحيفة عيينة بن حصن الذي ذك�ر أن النب�ي و أما  

و هذا الحديث هو أيض�ا ال يص�ح . خبر ما فيها قرأ الصحيفة و فهمها ،و أ -و السالم
، أوال مخالف للقرآن ال�ذي ن�ص ص�راحة عل�ى أن رس�ول هللا ك�ان أمي�ا ال يق�رأ و ال 

و إذا قيل أنه تعلّم بعض القراءة بعد النبوة ، فهذا ال يصح أيضا ألن�ه مخ�الف . يكتب 
لنب��ي األم��ي بأن��ه ا -علي��ه الص��الة و الس��الم-للق��رآن و نق��ض ل��ه ، ال��ذي وص��ف النب��ي

غة التعريف ، فإذا قيل بعد ذلك أنه تعلّم القراءة و الكتابة تعلما كامال ، أو ناقصا بصي
،أو شبه ناقص ، فه�و نق�ض للق�رآن ، ألن النب�ي ف�ي ه�ذه الحال�ة ال يص�بح ه�و النب�ي 

أن رسول  لذا فإن أية رواية تزعم. األمي ، و ال ينطبق عليه وصف القرآن له بذلك 
 و ان��ه تعلّ��م ذل��ك بع��د النب��وة ، فه��ي رواي��ة باطل��ةف الق��راءة و الكتاب��ة ، أهللا ك��ان يع��ر

ُتثب�ت تاريخية ص�حيحة  ال هذا فضال على أنه ال توجد رواية حديثية و.   بالضرورة
 . كان يعرف القراءة و الكتابة  -عليه الصالة و السالم-أن النبي

ح�ديث ال يص�ح ، و ق�د ق�ال و ثانيا إن الحافظ ابن حج�ر العس�قالني ذك�ر أن ه�ذا ال   
75Fالجمهور بضعفه

إن ذلك الحديث ال يص�ح أيض�ا ألن ح�ديث ص�حيفة عيين�ة و ثالثا . 3
بن حصن صح من طريق صحيح ،و ال ُيوجد فيه أن رسول هللا أخذ الص�حيفة فنظ�ر 

عن�دما أم�ر  -عليه الص�الة و الس�الم -و الصحيح هو أن النبي. فيها و قرأها و فهمها 
لعيينة ما طلب ، أراد عيينة التأكد من ه�ل كت�ب ل�ه م�ا أراد أم ال ؟ معاوية بأن يكتب 

و إلي��ه م��رة أخ��رى و اتص��ل بمعاوي��ة ، ال��ذي ه��و ب��دوره اتص��ل برس��ول هللا  ، فع��اد
قرأه�ا ، فالرواي�ة ل�م  و لم ت�ذكر الرواي�ة أن�ه أخ�ذ من�ه الص�حيفة ، وال. أخبره باألمر 
من سأل و عنده م�ا ُيغني�ه ،  : ((قال فلما سمع بذلك رسول هللا . مطلقا  تشر إلى ذلك

76F))فإنه يستكثر من نار جهنم 

4  . 
و ب��ذلك يتب��ين أن الرواي��ة الت��ي ذكره��ا الج��ابري ال تص��ح ، و ه��و ق��د نقله��ا ع��ن    

القرطبي ، فلو رجع إلى مصادر الحديث المعتبرة لوج�د الح�ديث الص�حيح ف�ي ُمس�ند 
لزيادات الباطلة المقحمة في الحديث أحمد ،و سنن أبي داود ، الذي ال ُتوجد فيه تلك ا

 . 
 
 : استدالل الجابري باللغة العربية )ج (   
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استدل الجابري باللغة العربية لتأييد زعمه بأن رس�ول هللا ك�ان يع�رف الق�راءة        
و أميين هو  كأمية،و الكتابة ، فتمّثل ذلك في أنه أدعى أن لفظ أمي ، و ما اشتق منه 

و زع�م أيض�ا أن ه�ذا اللف�ظ ه�و مص�طلح . له ف�ي اللغ�ة العربي�ة لفظ ُمعّرب ال أصل 
 قرآني خاص ، كالمصطلحات القرآنية األخرى التي ليس لها أصل ف�ي اللغ�ة العربي�ة

و قال إن المعاجم العربية لم تذكر ش�اهدا م�ن الش�عر أو النث�ر العرب�ي قب�ل اإلس�الم . 
لك�ن ك�ل م�ا فعلت�ه تل�ك . تاب�ة ورد فيه لفظ أمي ، بمعن�ى ع�دم المعرف�ة ب�القراءة و الك

و ك����ان اللغ����وي . المع����اجم أنه����ا حاول����ت أن تج����د للف����ظ أم����ي ص����لة بلف����ظ األم 
، ث�م أّول�ه ب�أن قد اقترح أن يك�ون لف�ظ األم�ي نس�بة إل�ى األم ) هجرية310ت(الزجاج

و عن��ه أخ��ذه آخ��رون ، ك��ابن منظ��ور . األم��ي ه��و ال��ذي تل��ده أم��ه ال يق��رأ و ال يكت��ب 
فأص�بح األم�ي م�ن ال . العرب ، مما أعطى القتراحه صدقية  اإلفريقي صاحب لسان
ث�م ق�رر أن ه�ذا المعن�ى لعب�ارة أم�ي ه�و اجته�اد م�ن علم�اء . يعرف القراءة و الكتابة

77Fاللغة في أيجاد أصل كلمة أمي في لغة العرب

1 . 
إذا س�لّمنا أن�ه و قوله هذا ال يصح ، و فيه تغليط للقراء و تدليس عليهم ، ألنه أوال    

م يرد عن العرب قبل اإلسالم شاهد لغوي يدل على أن معنى أمي و أميين هو ال�ذي ل
. ال يعرف القراءة و الكتابة ، فهذا ليس دليال على ان العرب لم يعرف�وا ذل�ك المعن�ى 

ألن ما وصلنا من تراث العرب العري و النثري قبل اإلسالم هو قلي�ل بالمقارن�ة إل�ى 
عل�ى ف�رض -فع�دم العث�ور. ة العصر الجاهلي الطوي�ل إنتاجهم في الشعر و النثر طيل

ي�دل عل�ى أن معن�ى أم�ي عن�د ع�رب الجاهلي�ة ه�و  على شاهد ش�عري أو نث�ري -ذلك
هذا المعن�ى  الذي ال يقرأ و ال يكتب ، ليس دليال صحيحا و ال قطعيا على عدم وجود

 . فعدم عثورنا على ذلك ال يدل على انه غير موجود . عندهم 
إن المع�اجم العربي�ة ل�يس واجب�ا عليه�ا ب�أن ت�ورد ش�اهدا لغوي�ا ع�ن ع�رب و ثانيا     

و إنما يكفيه�ا أن ت�ورد . الجاهلية ، كلما أرادت تحديد معنى لغوي لكلمة من الكلمات 
الشواهد من القرآن ،و السنة النبوية ، و أقوال الصحابة و الت�ابعين ،و أق�وال أع�راب 

و الق��رآن الك��ريم ه��و المص��در األول و . ث��اني البادي��ة ،و علم��اء الق��رنين األول و ال
األساسي للغة العربية ،و الذي ال ُيضارعه أي مصدر من  مصادر اللغة العرب�ة ، و 

فهو أساس اللغ�ة العربي�ة . قد أنزله هللا تعالى بلسان عربي مبين ، على عرب أقحاح 
 .العربيين قبل اإلسالم  و ليس الشعر و ال النثر

 
ه�و ال�ذي اقت�رح  310ت ( أن اللغوي أبا إسحاق الزج�اجبيس صحيحا و ثالثا إنه ل   

معنى عبارة أمي ، ليص�بح ب�ذلك أن األم�ي ه�و ال�ذي ال يق�رأ و ال يكت�ب ، كم�ا زع�م 
فه��ذا المعن��ى ل��يس اقتراح��ا م��ن الزج��اج و ال اجته��ادا م��ن علم��اء اللغ��ة . الج��ابري 

العربي�ة ، و قب�ل  جمع اللغ�ةالعربية،و إنما هو معنى أصيل في اللغة العربية قبل أن تُ 
و ذلك أنه سبق أن اثبتنا باألدلة الصحيحة و القطعية أن معنى أمي . أن ُيولد الزجاج 

ف��ي الش��رع و اللغ��ة ه��و ال��ذي ال يع��رف الق��راءة و الكتاب��ة ، و ق��د ذكرن��ا عل��ى ذل��ك 
الشواهد الكثيرة و المتنوعة من القرآن و الح�ديث ، و م�ن أق�وال علم�اء الق�رن األول 

ث��م م��ن أق��وال علم��اء الفق��ه و األدب ، و اللغ��ة و . الهج��ري ، كالص��حابة و الت��ابعين 
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التفس��ير ال��ذين عاش��وا ف��ي الق��رن الث��اني الهج��ري و م��ا بع��ده ، م��ن ال��ذين عاش��وا قب��ل 
األول ري��د تفص��يل ذل��ك فليرج��ع إل��ى المطل��ب و م��ن ي. الزج��اج ،و ال��ذين عاص��روه 

 . على زعمه بالقرآن  الذي رددنا فيه على الجابري في استدالله
   
و رابعا إن زعم الجابري بأن أصل كلمة أمي ليس عربيا ،و إنما هو ُمع�ّرب ، ه�و   

و . مج��رد دع��وى ل��م ي��ذكر عليه��ا دل��يال ص��حيحا و ال ض��عيفا ُيؤي��د ب��ه م��ا ذه��ب إلي��ه 
أن يدعي م�ا يش�اء خدم�ة ألهداف�ه الدعوى ال يعجز عنها أحد ، ففي مقدور أي إنسان 

أهوائ��ه و ظنون��ه ؛ لك��ن ل��يس ف��ي مق��دور أي إنس��ان أن ي��أتي بال��دليل و مص��الحه و 
ل�ذا ف�إن زع�م الج�ابري ال يص�ح ، ألن علم�اء اللغ�ة ال�ذين . الصحيح عل�ى م�ا يدعي�ه 

اختلف��وا ف��ي أص��ل كلم��ة أم��ي ، و أمي��ين ، ل��م يختلف��وا ف��ي معناه��ا ،و ال ف��ي ه��ل ه��ي 
ى أنها عربية ، لكنهم اختلفوا فهم قد اتفقوا على معناها ،و عل. عربية األصل أم ال ؟ 

78Fفي مصدرها اللغوي ، فهل هو مأخوذ من كلمة أُم ، أو أُم�ة

و ف�ي الح�التين ف�إن . ؟  1
العبارة عربية األصل ، و هذا أمر واض�ح ب�ّين ال لً�بس في�ه ، ألن كلم�ة أُم ، و أُم�ة ، 

ر ال عما كلمتان عربيتان م�ذكورتان ف�ي الق�رآن الك�ريم و الح�ديث النب�وي ،و ه�ذا أم�
 . يحتاج إلى توثيق 

و أُؤك��د هن��ا عل��ى أن اللغ��ويين ل��م يختلف��وا ف��ي معن��ى أم��ي و أمي��ين ، فه��م ف��ي ذل��ك   
موافق��ون للق��رآن الك��ريم و الس��نة النبوي��ة ، و أق��وال الس��لف األول م��ن الص��حابة و 
الت��ابعين و م��ن ج��اء بع��دهم ، م��ن أن معن��ى أم��ي عل��ى إطالق��ه ه��و ال��ذي ال يق��رأ و ال 

يض��يق معن��اه عن��دما ُيقص��د ب��ه م��ا ُيري��ده اليه��ود عن��دما ُيطلقون��ه عل��ى يكت��ب ، و ق��د 
 .  يناه و وّثقناه ، فيم تقدم ذكره غيرهم من األمم ،و هذا سبق أن ب

أمي ، و أمي�ي  ن اختالف أهل العلم في مصدر كلمةو الجابري ُيريد أن ُيوهمنا بأ    
ش�وف ، ألن االخ�تالف ك�ان و هذا تغليط مك. يتعلق بأصلها هي هل عربية أم ال ؟ ، 

ف��ي المص��در اللغ��وي ، أه��و أُم ، أو أُم��ة ، و ل��م يك��ن ف��ي األص��ل ، أه��ي عربي��ة أو 
 . أعجمية 

  
و أراد أن ُيوهمنا أيضا أن اختالف هؤالء حول تلك الكلم�ة ال يتعل�ق بأص�لها فق�ط    

م الذي زع�م الج�ابري أن�ه ل�م يك�ن يعن�ي ف�ي األص�ل ع�د ، و إنما يتعلق أيضا بمعناها
و ه��ذا زع��م . اقترح��ه الزج��اج معرف��ة الق��راءة و الكتاب��ة ، ال��ذي ه��و معن��ى ُمس��تحدث 

 .باطل سبق تبيان بطالنه 
و الشواهد اآلتية تزيد ما ذكرناه تأكيدا و إثراء، و دحض�ا لم�ا زعم�ه الج�ابري ،      

) هجري�ة 310ت(أولها يتعلق بمعنى أمي و مصدره عند المفسر ابن جري�ر الطب�ري 
و قيل لألمي بأنه أُم�ي نس�بة . ى أن األميين هم الذين ال يكتبون و ال يقرؤون، إنه ير

إلى أمه ، ألن الكتابة كانت في الرج�ال دون النس�اء ، فُنس�ب م�ن ال يكت�ب و ال يخ�ط 
79Fمن الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه

2  . 
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، ف��األمي  )هجري��ة310ت ( أب��ي إس��حاق الزج��اج ه��و ق��ول للغ��وي و الش��اهد الث��اني  
ه (( عنده هو الذي لم يتعلم الكتابة ،و المنسوب   ، أي ال َيكُت�بُ ، إلى ما عليه َجَبَلْته أُمُّ

يٌّ   ، فكأَنه ُنِسب إل�ى م�ا ُيول�د علي�ه ، ألن الِكتابة هي ُمْكتَسَبةٌ ، فهو في أَنه ال َيكُتب أُمِّ
ُه عليه 80F)) أي على ما َوَلَدته أُمُّ

1 . 
    
، ) هجري�ة276ت(هو قول لألديب محمد بن قتيب�ة  -و هو األخير -و الشاهد الثالث  

ُنس�ب إل�ى أم�ة الع�رب ، (( أُم�ي ، ألن�ه : و األمي عنده هو الذي ال يكتب ،و قيل ل�ه 
أي جماعتها ، و لم يكن من يكتب من العرب إال القلي�ل ، و فُنس�ب م�ن ال يكت�ب إل�ى 

ث�م ل�ِزم ه�ذا . به إلى عام�ة الن�اس رجل عامي ، ننس: أُمي ، كما نقول : األمة ، فقيل 
81F))العرب أميون : االسم كل من ال يكتب ، فقيل 

2  . 
هذه الشواهد أن هؤالء األعالم لم يختلفوا ف�ي معن�ى أم�ي ،و ال ف�ي فواضح من       

هو الذي ال يقرأ و ال يكت�ب،و أص�لها عرب�ي  و أصل الكلمة ، فمعناها عندهم واحد ،
في مصدرها اللغوي كما سبق أن بيناه و إنما اختلفوا .  بينهم لم يكن محل خالفو  ،
و ه��و ال��رأي ال��ذي ق��ال ب��ه  -و حت��ى اب��ن قتيب��ة ال��ذي جع��ل مص��درها م��ن األم��ة ، . 

في معناها و أصلها العربي ، لكن�ه ال يتف�ق م�ع  فإنه لم ُيخالف هؤالء -أيضا الجابري
 .رأي الجابري ، مع اتفاقهما على أن مصدرها من كلمة األمة 

و خامس��ا إن زع��م الج��ابري ب��أن لف��ظ أم��ي ه��و مص��طلح خ��اص ب��القرآن ، و ل��يس    
أوله�ا ه�و أن الق�رآن : عربي األصل ، هو زعم ال يصح بدليل الشواهد الثالثة اآلتية 

وُح اْألَِم�ينُ : (( مبين ، لقوله تعالى  الكريم نزل بلسان عربي َك َعَل�ى َقْلِب� ، َنَزَل ِبِه الرُّ
ِب��يٍن ، ُمن��ِذِرينَ لَِتُك��وَن ِم��َن الْ  و م��ن ث��م ف��إن . -195 -193:الش��عراء -))ِبلَِس��اٍن َعَرِب��يٍّ مُّ

 . لفظ أمي هو لفظ عربي أصيل استخداما و اشتقاقا 
. ((  :و الثاني يتمثل في مخاطبة القرآن الكريم للعرب بأنهم أميون ، كقول�ه تع�الى   

�نْ  �يَن َرُس�والً مِّ يِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُه�ُم اْلِكَت�اَب ُهَو الَّ�ِذي َبَع�َث فِ�ي اْألُمِّ ُهْم َيْتلُ�و َعَل�ْيِهْم آَياِت�ِه َوُي�َزكِّ
ِبيٍن  و ه�ذا دلي�ل دام�غ عل�ى - 2: الجمعة -))َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلفِي َضَالٍل مُّ

 .أن على أنهم يفهمون معنى هذا اللفظ ،و إال ما خاطبهم به هللا سبحانه و تعالى 
، فيتمث��ل ف��ي أن��ه س��بق أن بين��ا أن أه��ل اللغ��ة  -و ه��و الثال��ث -الش��اهد األخي��ر و أم��ا  

ف��ي مص��در كلم��ة أم��ي ، و ه��ل ه��ي م��ن أُم ، أو م��ن أم��ة ؟ ، و ل��م العربي��ة اختلف��وا 
   .  يختلفوا في أصلها العربي و ال في معناها

 :استدالل الجابري بأقوال أهل العلم ) د ( 
كب�ار أه�ل العل�م ف�ي معن�ى أم�ي و أمي�ين ، محاول�ة استدل الجابري ٌبأقوال بع�ض     

منه لتوظيف مواقفهم و توجيهها لتأييد زعمه بأن معنى أمي ليس هو ال�ذي ال يع�رف 
. القراءة و الكتابة،و إنما هو لفظ أطلق على أم�ة الع�رب الت�ي ل�يس له�ا كت�اب من�زل 

 . فهل ُوفق فيما ذهب إليه ؟ 
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 ه��ا للص��حابي عب��د هللا ب��ن عب��اس ، و ثانيه��ا للنح��وي إن��ه اس��تدل بثالث��ة أق��وال ، أول   
) هجرية 728ت (،و ثالثها لشيخ اإلسالم ابن تيمية) جريةه207ت(الفراءأبي زكريا 

يُّوَن الَ َيْعَلُم�وَن اْلِكَت�اَب إِالَّ أََم�اِنيَّ (( :فأما األول فيتعلق بتفسير قوله تعالى .  َوِمْنُهْم أُمِّ
� رض�ي هللا -،و ق�د ذك�ر الج�ابري أن اب�ن عب�اس - 78: البق�رة -))وَن َوإِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّ

األميون قوم لم ُيصدقوا رس�وال أرس�له هللا ، و ال كت�اب : (( قال في معنى ذلك  -عنه
و ق�د ق�ال . ه�ذا م�ن عن�د هللا : أ،زله هللا ، و فكتبوا كتاب�ا بأي�ديهم ث�م ق�الوا لق�وم س�فلة 

هم ، ث�م س�ماهم أمي�ين لجح�ودهم كت�ب هللا و رس�له إنهم يكتب�ون الكت�اب بأي�دي: القرآن 
((82F

و يرى الجابري أن األمين ال�ذين ذك�رتهم اآلي�ة ه�م جماع�ة م�ن الع�رب اعتنق�وا . 1
و . اليهودية ،و ال علم لهم بالتوراة ،و إنما يختلقون كالما و يقول�ون إن�ه م�ن الت�وراة 

ال الكتاب�ة ، و إنم�ا  بما ان معنى األمي عن�د الج�ابري ل�يس ال�ذي ال يع�رف الق�راءة و
هم العرب الذين ليس لهم كتاب ُمنزل ، فإنه رّجح ما قاله ابن عباس في معنى أمي�ين 
المذكورين في اآلية ، مخالفا بذلك ما قاله جميع المفسرين تقريب�ا ف�ي أن اآلي�ة تتعل�ق 

83Fبطائفة من اليهود تجهل القراءة و الكتابة

2  . 
ح ، ألن���ه أوال س���بق أن بين���ا أن التفس���ير ال يص��� -ال���ذي انتص���ر ل���ه–و رأي���ه ه���ذا   

الصحيح لتلك اآلية ليس هو كم�ا ذه�ب إلي�ه الج�ابري ،و إنم�ا ه�و خالف�ه ،و ق�د أثبتن�ا 
 .  .باألدلة القاطعة في المطلب األول من هذا المبحث  ذلك

بته هو قول ال تصح نس� -رضي هللا عنه-و ثانيا إن ذلك القول المنسوب البن عباس  
إن إس�ناد رواي�ة اب�ن عب�اس : ناده ضعيف ، و قد قال الح�افظ اب�ن كثي�ر ألن إس إليه ،

85Fو من رجاله بشر بن عم�ارة ، و الض�حاك ب�ن م�زاحم. 84F3رفيه نظ

ض�عيف، ، األول  4
86Fو الثاني كان كثير اإلرسال ، و لم يسمع من ابن عباس

5  . 
كرت�ه و ثالثا إن البن عباس أقواال أخرى ف�ي معن�ى أم�ي ، و أمي�ين ، تخ�الف م�ا ذ   

مي�ين ف�ي قول�ه فمن ذل�ك إن�ه فّس�ر معن�ى األ. عنه تلك الرواية الضعيفة المنسوبة إليه 
�يَن أَأَْس�َلْمُتْم َف�إِْن أَْس�: (( تعالى  يِّ آل -))َلُموْا َفَق�ِد اْهَت�َدوْا َوقُ�ل لِّلَّ�ِذيَن أُْوُت�وْا اْلِكَت�اَب َواألُمِّ

َوَما ُكنَت َتْتلُو ِمن َقْبلِ�ِه : ((تعالى و فّسر قوله . بأنهم الذين ال يكتبون  - 20: عمران 
ْرَت�اَب اْلُمْبِطلُ�وَن  �ُه ِبَيِميِن�َك إِذاً الَّ م�ن قلب�ه م�ن  -48: العنكب�وت -))ِمن ِكَتاٍب َوَال َتُخطُّ

87F))كان نبيكم أميا ال يقرأ و ال يكتب و ال يحسب : (( ، بقوله ))كتاب     

6 . 
 

هو تفسير غير صحيح لمعن�ى  -ى ابن عباسالمنسوب إل–و رابعا إن ذلك التفسير    
: و قد انتقده الطبري عن�دما ق�ال . أميين ، و ال يصدق على العرب،و ال على اليهود 

و ذلك أن . و هذا التأويل على خالف ما ُيعرف من كالم العرب المستفيض بينهم (( 
88Fاألمي عند العرب هو الذي ال يكتب

7  , 
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المنسوب إل�ى  -؟ ، فسبب ذلك هو أن ذلك القول و أما لماذا ال يصدق على العرب   
وصف األميين المذكورين فيه ، بأنهم لم ُيصّدقوا رسوال أرسله هللا ، و  –ابن عباس 

و الع���رب ... . ال رس���وال أرس���له هللا ،و ال كتاب���ا أنزل���ه هللا  ، فكتب���وا كتاب���ا بأي���ديهم 
علي��ه الص��الة و  -المش��ركون ال��ذين خ��اطبهم الق��رآن ، م��ا ج��اءهم رس��ول قب��ل محم��د

،و ال كتبوا كتابهم بأيديهم و قالوا هو . ، و ال جاءهم كتاب منزل قبل القرآن  -السالم
ا ال يص��دق عل��ى اليه��ود و أم��ا لم��اذ. و ه��ذه حق��ائق ثابت��ة ال ش��ك فيه��ا . م��ن عن��د هللا 

، و بكت�بهم الت�ي ج�اؤوا اليهود أمنوا برسل أرسلهم هللا إليهم  أيضا ؟ ، فالسبب هو أن
م�ن  -أي اب�ن عب�اس-و نحن ننزه َحبر األمة. ،و لم يجحدوا كل كتب هللا و رسله  بها

أن يقول هذا الكالم الباطل شرعا و تاريخا ، فهو كالم ال يقوله إال جاهل ،و ال يقوله 
 . عالم يعي ما يقول 

فالجابري أغفل أقوال ابن عباس الص�حيحة الت�ي تخ�الف م�ا ذه�ب إلي�ه ، و تمس�ك    
متنا و إسنادا ، و التي ترده أيضا أق�وال اب�ن عب�اس األخ�رى الت�ي ذكرن�ا بقول باطل 
 .طرفا منها 

و أما قول الفراء ، فإن الجابري أخذ به ،و رّجح�ه عل�ى رأي الزج�اج ،و مف�اده       
عن��د -و رأي��ه ه��ذا. المقص��ود ب��األميين ه��م الع��رب ال��ذين ل��م يك��ن له��م كت��اب  أنه��و 

ألن الفراء أسبق زمنيا من رأي الزج�اج . الزجاج  أحق بأن ُيتبع من رأي  -الجابري
 .  89F1مالذي اقترح أن معنى األمي هو الذي ال يقرأ ،و ال يكتب ، و مصدره من كلمة أُ 

و ال ع�ن الف�راء ، و ك�ان علي�ه  إن الجابري لم ُيوثق ما نقل�ه ع�ن الزج�اج: و أقول   
، و من حق  عنهما الجابريأن ُيوثق ذلك ، لكي تسهل العودة إليه ، و نتأكد مما نقله 

 . القارئ عليه أن ُيوثق كل ما ينقله في كتابه
المص�در و  ل�م يك�ن ف�ي ص�دد تحدي�د  -أي الف�راء-وأما ما نقل�ه ع�ن الف�راء ، فإن�ه    
، و  ،و الش�رعية أم�ي و أمي�ين م�ن الناحي�ة اللغوي�ةلكلمت�ي   الدقيق و الش�امل معنىال

�ْنُهْم (: (ان في صدد تفسير قوله تعالى إنما ك �يَن َرُس�والً مِّ يِّ -))ُهَو الَِّذي َبَعَث فِ�ي اْألُمِّ
90F))هم الع�رب ال�ذين ل�م يك�ن له�م كت�اب: ، فقال  -2: الجمعة 

بمعن�ى أنه�م األمي�ون .  2
و . ا تفس�ير ص�حيح، و ه�ذمن العرب الذين لم يكن لهم كت�اب يقرؤون�ه و ال يكتبون�ه 

و ه�ذا س�بق أن ناقش�ناه و بين�اه و  ، نى الشامل لكلمتي أمي و أمي�ينجزء من المع هو
، و بينا خطأ الجابري فيما ذهب إلي�ه ، ف�ال  المطلب األول من هذا المبحث وثقناه في
 .  نعيده هنا 

هو تفسير خاص بتلك اآلية و م�ا ُيش�بهها ،و ال  -السابق الذكر -لذا فإن تفسر الفراء  
�: ((قوله تع�الى  -مثال -يصلح لتفسير يُّ وَن الَ َيْعَلُم�وَن اْلِكَت�اَب إِالَّ أََم�اِنيَّ َوإِْن َوِم�ْنُهْم أُمِّ

��وَن  و ))  . ق��الوا ل��يس لن��ا ف��ي األمي��ين س��بيال (( ،و  - 78: البق��رة  -))ُه��ْم إِالَّ َيُظنُّ
ْوَرا(( يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم فِي التَّ ِبيَّ األُمِّ ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ ِة َواإلِْنِجيِل الَِّذيَن َيتَّ
اآلي��ة األول��ى تخ��ص جماع��ة م��ن اليه��ود ال تع��رف ق��راءة .   - 157: األع��راف -))

. و الثانية تخص كل األمم غير الكتابية كأمة الع�رب و الف�رس . التوراة و ال كتابتها 
األولى أنه ك�ان : الذي جمع بين أميتين  -عليه الصالة و السالم-و الثالثة تخص النبي
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األول�ى : راءة و الكتابة ،و الثانية أنه كان ينتمي إلى أمة أمية من جهتين ال يعرف الق
أنه ينتمي إلى أمة تغلب عليها األمية ، و الثانية أنه ينتمي إلى أمة ل�يس عن�دها كت�اب 

 .منزل ، و من ثم فهي ال تقرأ كتابا منزال و ال تكتبه 
ل�ه ال�ذي فّس�ر ب�ه الف�راء قوو عليه فإنه ال ُيوجد أي تن�اقض ب�ين التفس�ير الخ�اص     

يِهْم َوُيَعلُِّمُه�ُم : ((تعالى  ْنُهْم َيْتلُ�و َعَل�ْيِهْم آَياِت�ِه َوُي�َزكِّ يِّيَن َرُسوالً مِّ ُهَو الَِّذي َبَعَث فِي اْألُمِّ
. ،و بين التفسير العام الذي ذكرناه ، فهو جزء من�ه  -2: الجمعة -))اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة 

قض مع التفسير الذي قال به الزجاج الذي حدد المعنى الش�امل لكلمت�ي كما أنه ال يتنا
و تعريفه هذا ليس من إبداع�ه ، . أمي و أميين ، بمعنى عدم معرفة القراءة و الكتابة 

بل هو تعريف معروف و أصيل ، مصدره القرآن الكريم ، و الحديث النبوي ،و لغ�ة 
91Fُيولد الفراءالعرب كما كانت زمن الصحابة و التابعين قبل 

1   . 
إن معن�ى كلمت�ي أم�ي ، و أمي�ين يعن�ي الع�رب : أن الف�راء ق�ال افترض�نا  إذا و حتى 

فه�و ق�ول . غير الكتابين فقط ،و ال يحمل مطلق�ا معن�ى ع�دم معرف�ة الق�راء و الكتاب�ة 
ألن��ه س��بق أن بين��ا باألدل��ة القاطع��ة و . غي��ر ص��حيح ، و باط��ل م��ردود عل��ى قائل��ه 

ذل��ك ه��و األم��ي ال��ذي ال يع��رف الق��راءة و الكتاب��ة ، و أثبتن��ا ذل��ك الدامغ��ة ب��أن معن��ى 
و علي�ه . بالقرآن الكريم ، و الس�نة النبوي�ة ، و أق�وال الص�حابة و الت�ابعين و ت�ابعيهم 

ف�إن ه�ذا الق�ول الُمفت��رض ال يمك�ن ب�أي ح�ال م��ن األح�وال أن يتق�دم عل�ى النص��وص 
 .التابعين و تابعيهم الشرعية ،و أقوال العلماء األوائل من الصحابة و 

ن تيمي�ة أخ�ذ ب�رأي و أما استدالله بقول الشيخ تقي الدين بن تيمية ، فإنه ذكر أن اب   
ة ، ال إل�ى األم ، و بالت�الي إل�ى األم�م الت�ي ل�يس الفراء في نسبة عبارة أمي إل�ى األم�

كم�ا و الص�واب أن�ه نس�بة إل�ى األم�ة ، : (( فذكر أن ابن تيمية ق�ال . لها كتاب ُمنزل 
و ق�ال ف�ي )) . ل�م تتمي�ز بم�ا تمت�از ب�ه الخاص�ة عامي نسبة إلى العامة ، التي : ُيقال 

��يِّ الَّ��ِذي ُي��ْؤِمُن ِب��اّلِ َوَكلَِماِت��ِه : ((ول��ه تع��الى معن��ى ق ِب��يِّ األُمِّ َف��آِمُنوْا ِب��اّلِ َوَرُس��ولِِه النَّ
به�ذا االعتب�ار ألن�ه ال يكت�ب (( ي أم هو:  -158: األعراف -))ِبُعوهُ َلَعلَُّكْم َتْهَتُدونَ َواتَّ 

ال باعتبار أنه ال يقرأ م�ن حفظ�ه ،  92F2)يعني التوراة و النجيل ( و ال يقرأ ما في الكتب
: ثم نقل قول اب�ن تيمي�ة ف�ي معن�ى قول�ه تع�الى )) . بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ 

��وَن الَ َيْعَلُم��وَن اْلِكَت��اَب إِالَّ أََم��انِ (( يُّ ��ونَ  يَّ َوِم��ْنُهْم أُمِّ ،   - 78: البق��رة -))َوإِْن ُه��ْم إِالَّ َيُظنُّ
و الكت�اب هن�ا : و يشرح اب�ن تيمي�ة المقص�ود بالكت�اب هن�ا فيق�ول : (( فقال الجابري 

و إن : (( و هو التوراة ، ليس المراد به الخ�ط ، فإن�ه ق�ال . المراد به الكتاب المنزل 
و ه�ؤالء )  ...( لعلم بمع�اني الكت�اب، فهذا يدل على أنه نفى عنهم ا)) هم إال يظنون 

و إن كانوا يكتبون و يقرؤون فهم أميون م�ن أه�ل الكت�اب، كم�ا نق�ول نح�ن لم�ن ك�ان 
هو أمي ساذج ، و عامي ، و إن كان يحف�ظ الق�رآن و يق�رأ المكت�وب إذا ك�ان : كذلك 

93F))يعرف معناه 

3      
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ع�ن الش�يخ اب�ن تيمي�ة ، فق�د م�ارس إن الجابري ل�م يك�ن أمين�ا فيم�ا نقل�ه : و أقول     
التحريف و التغليط و التدليس ، في ذكره لموقف ابن تيمية و توجيهه لُي�دعم ب�ه رأي�ه 

 : في مصدر كلمة أمي و معناها ،و بيان ذلك فيما يأتي 
أوال إن ترجيح ابن تيمية للرأي القائ�ل ب�أن مص�در كلم�ة أم�ي ، ه�و األم�ة و ل�يس    

بمص��در كلم��ة أم��ي ، و ال يعل��ق بمعناه��ا عل��ى م��ا أراد أن  األم ، فه��و ت��رجيح يتعل��ق
الذي يعن�ي  ُيوهمنا به الجابري من أن قول الشيخ بذلك يعني أنه يقول برأي الجابري

فه�ذا . ل�يس له�ا كت�اب ُمن�زل فق�ط أن معنى أمي و أميين ، يعن�ي األم�ة و األم�م الت�ي 
ا أمي���ين ألنه���م ال ألن الج���ابري نس���ي أو تناس���ى ، أن ه���ؤالء س���مو ي ال يص���ح ،رأ

 .يعرفون الكتاب اإللهي و ال يقرؤون�ه و ال يكتبون�ه ، فه�ذا ه�و س�بب تس�ميتهم ب�ذلك 
لذا أطلق هللا تعالى على جماعة من أهل الكتاب أنفسهم بأنهم أميون ، ألنه ال علم لهم 

 . بالكتاب قراءة و كتابة و فهما 
    

صراحة على أن معنى أم�ي ل�يس  فإنه نصّ  -مع قوله بذلك –بن تيمية و الشيخ ا     
فق�د ن�ص عل�ى . كما زعم الجابري الذي أراد أن ُيوجه كالم الشيخ إلى ما يري�ده ه�و 

أن معنى أمي واسع ، يشمل ع�دم معرف�ة الق�راءة و الكتاب�ة ، و افتق�اد الكت�اب اإلله�ي 
ق�ال ث�م يُ . و ُيق�ال األم�ي لم�ن ال يق�رأ ، و ال يكت�ب : (( فق�ال . ،و عدم قراءته أيض�ا 

و . لمن ليس لهم كتاب ُمنزل من هللا يقرؤونه ،و إن كان قد يكتب و يقرأ ما لم ُينّزل 
94F...))بهذا المعنى كان العرب كلهم أميين 

1  . 
    
و فّس�ره بأن�ه ال�ذي ال  -عندما نقل تفسير ابن تيمية لتلك اآلي�ة–و ثانيا إن الجابري    

)) م�ا ف�ي الكت�ب (( و فّس�ر عب�ارة  ت�دخل الج�ابري)) يقرأ و ال يكتب م�ا ف�ي الكت�ب 
وضع ذلك بين قوسين داخل كالم ابن تيمية ، ثم )) يعني التوراة و اإلنجيل : ( بقوله 

ف�ي توجي�ه ك�الم الش�يخ لُيؤي�د فعمله هذا هو تصرف غير علمي . و اصل نقل كالمه 
أنه�ا  للزيادة الموض�وعة ب�ين قوس�ين ، يعتق�د كما أن الذي ال ينتبه. به الجابري رأيه 

فالج��ابري ق��د م��ارس نوع��ا م��ن . ج��زء م��ن ك��الم اب��ن تيمي��ة ،و الحقيق��ة ليس��ت ك��ذلك 
ألنه ال يكتب : (( ...فكالم الشيخ هو . التحريف و التدليس ما أدى إلى تغيير المعنى 

و ال يق�رأ م�ا ف�ي الكت�ب ، ال باعتب�ار أن�ه ال يق�رأ م�ن حفظ�ه ، ب�ل ك�ان يحف�ظ أحس��ن 
ع��دم الق��راءة م��ن ك��ل الكت��ب ،و ال يخ��ص كتاب��ا و ال  فه��ذا ك��الم ع��ام يش��مل)). حف��ظ 

الت�وراة و اإلنجي�ل : و قد حد ها الجابري بكتابين هما . كتابين و ال كتبا معينة بذاتها 
، )) ال يق�رأ م�ا ف�ي الكت�ب (( ، مع أن كالم ابن تيمية واضح ال ُيوجد في�ه أي تحدي�د 

و الشيخ اس�تخدم . معينة بذاتها  أن صاحبه أراد كتبا على فال توجد فيه أية قرينة تدل
، مما يعني كل الكتب مطلق�ا ، و ل�م يس�تخدم ص�يغة التثني�ة ، فل�و قص�د صيغة الجمع 

 . بقوله التوراة و اإلنجيل الستخدم صيغة التثنية 
علي�ه -و مما ُيبطل زعمه أيض�ا ه�و أن الش�يخ اب�ن تيمي�ة ل�م يك�ن يعتق�د ب�أن النب�ي    

معن��ى أن��ه ال يق��رأ و ال يكت��ب الت��وراة و اإلنجي��ل ، كم��ا ك��ان أمي��ا ب -الص�الة و الس��الم
و إنما ك�ان يعتق�د أن رس�ول هللا ك�ان فع�ال ال يع�رف . أراد أن ُيوهمنا بذلك الجابري 
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 الش��واهد م��ن س��ابقا ،و بم��ا س��نذكره ة مطلق��ا ، ب��دليل ، م��ا نقلن��اه عن��هالق��راءة و الكتاب��
 : القاطعة الدامغة فيما يأتي 

  
ك�ان أمي�ا ال يق�رأ (( ك�ان  -معلي�ه الص�الة و الس�ال-عل�ى أن النب�يمنها إن�ه ن�ص      

وال يق�رأ ش�يئا مكتوب�ا ال  .  وال يحف�ظ كتاب�ا م�ن الكت�ب ال المنزل�ة وال غيره�ا ، كتابا
وال ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ، وال يكتب بيمينه كتابا  ،كتابا منزال وال غيره

ال يع�رف ال ه�و وال  ، كان أميا م�ن ق�وم أمي�ينو((  :و منها إنه قال .  )) وال غيرها
ول��م يق��رأ ش��يئا ع��ن عل��وم الن��اس وال  ، ه��م م��ا يعرف��ه أه��ل الكت��اب الت��وراة واإلنجي��ل

95F)) جالس أهلها

كان أميا نشأ بين قوم أميين ، لم يكن يقرأ كتاب�ا ، و ال يكت�ب (( و .  1
96F))بخطه شيئا 

97F))أ مكتوباجهة أنه ال يكتب و ال يقر(( و كانت أميته من .  2

3  . 
و ذك�ره ف�ي في سياقات متنوع�ة ، و ثالثا إن الجابري نقل كالما متفرقا البن تيمية    

�وَن الَ  : ((تتعلق بفك�رة واح�دة موض�وعها تفس�ير قول�ه تع�الى فقرة واحدة  يُّ َوِم�ْنُهْم أُمِّ
�وَن  ، و م�ن دون أن ي�ذكر  -78: بق�رة ال-))َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إِالَّ أََماِنيَّ َوإِْن ُه�ْم إِالَّ َيُظنُّ

ي عن�د اب�ن بأن معنى األم� و ُيغالطنا مقدمات كالم الشيخ و ال مقصوده منه ، لُيوهمنا
تيمية ال يعني الذي ال يق�رأ و ال يكت�ب ، فق�د يك�ون اإلنس�ان يق�رأ و يكت�ب و ه�و م�ن 

اب��ن  و ك��الم الج��ابري ه��ذا س��بق أن نقلن��اه ،و الج��زء األول من��ه يب��دأ بق��ول. األمي��ين 
)) . العل�م بم�ا ف�ي الكت�اب  :إل�ى... و الكتاب هنا المراد به الكتاب المن�زل : (( تيمية 

ث�م ب�دأ الج�زء . ثم وضع الجابري ثالث�ة نق�اط ب�ين قوس�ين إش�ارة إل�ى ك�الم مح�ذوف 
و هؤالء و إن كانوا يكتب�ون و يق�ِرون ، : (( الثاني من كالم الشيخ ابن تيمية ، بقوله 

 . ))كان يعرف معناه : إلى : ... الكتاب ، كما نقول  فهم أميون من أهل
      

فواض��ح م��ن كالم��ه أن األمي��ين المقص��ودين ه��م طائف��ة م��ن اليه��ود كان��ت تع��رف    
لكن الحقيقة حالف ذلك ، و ليس كم�ا . فهم من األميين  القراءة و الكتابة ، و مع ذلك

كم���ا أراد أن ُيوهمن���ا ب���ه ك���الم اب���ن تيمي���ة ل���يس  ألن. أراد أن ُيوهمن���ا ب���ه الج���ابري 
الجابري ، و إنما له وجهان مرتبطان بتفس�ير اب�ن تيمي�ة لتل�ك اآلي�ة ، و ه�ذا ل�م يش�ر 

فه�ؤالء األمي�ون ال�ذين ال  : ((فالشيخ ذكر الوجهين ثم شرحهما بقوله . إليه الجابري 
 ( قول�ه ف�يعب�اس و قت�ادة  ابنفعن  . يعلمون الكتاب إال أماني و إن هم إال يظنون

 ، أي غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونه�ا حفظ�ا و ق�راءة ب�ال فه�م )) منهم أميون و
 ، فهم ال يعلم�ون فق�ه الكت�اب ، أي تالوة ))ني إال أما (( و قوله . و ال يدرون ما فيه

و ك�ذلك ق�ال . إنما يقتصرون على ما يس�معونه يتل�ى عل�يهم قال�ه الكس�ائي و الزج�اج 
ءة الكت���اب و ال كتابت���ه إال أم���انى إال م���ا يح���دثهم ب���ه ال يحس���نون ق���را : الس���ائب اب���ن

و ال  ، أي ت�الوة و ق�راءة ع�ن ظه�ر القل�ب : و قال أبو روق و أب�و عبي�دة . علماؤهم
ت�الوة األمي�ين  ، ه�ي ال�تالوة الت�يففي هذا القول جعل األم�اني  . الكتب فيونها ؤيقر

ال الق�ولين ح�ق و اآلي�ة و ك� ، أنفسهم و في ذلك جعله ما يسمعونه من ت�الوة علم�ائهم
ون و ال ؤال يق��ر :ل��م يق��ل ،و ال يعلم��ون الكت��اب :تعمهم��ا فإن��ه س��بحانه و تع��الى ق��ال
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و  . أي ال يعلم�ون الكت�اب إال ت�الوة ال يفهم�ون معناه�ا : (( و ق�ال أيض�ا .  يسمعون
و إنم�ا يس�مع أم�اني علم�ا كم�ا  ، هذا يتناول من ال يحسن الكتابة و ال القراءة من قبل

إبن السائب و يتناول من يقرأه عن ظهر قلبه و ال يقرأه من الكت�اب كم�ا ق�ال أب�و  قال
98F)) روق و أبو عبيدة

1  . 
و بذلك يتبين أن الشيخ فّسر تلك اآلية تفس�يرا عام�ا يش�مل طائف�ة م�ن أه�ل الكت�اب    

، و إم�ا ألنه�ا  و ال تفه�م كانت ال تفهم الكت�اب المن�زل ، إم�ا ألنه�ا ال تق�رأ و ال تكت�ب
ال�ذي  ه�و و ك�الم الش�يخ األخي�ر. ي�ة تش�مل ك�ل ه�ؤالء تقرأ و تكت�ب و ال تفه�م ، فاآل

و هؤالء و إن كانوا يكتبون و يقرؤون فهم : (( أشار إليه الجابري و عّبر عنه بقوله 
، و قد بناه على الوجه الذي يخص الذين يق�رؤون الكت�اب و ))أميون من أهل الكتاب 

أمي�ون م�ع مع�رفتهم للق�راءة و الكتاب�ة ، كالص�نف األم�ي يكتبونه و ال يفهمونه ، فهم 
فالص�نفان جمعتهم�ا اآلي�ة تح�ت . اآلخر ال�ذين ال يق�رؤون و ال يكتب�ون و ال يفهم�ون 

اسم األميين ، فعلة األمية هنا إما من عدم معرف�ة الق�راءة و الكتاب�ة ، و إم�ا م�ن ع�دم 
األم�ي عن�د علما ب�أن . بن تيمية و هذا التفسير ينطبق على اآلية التي فّسرها ا. الفهم 

علي�ه الص�الة و -ابن تيمية هو الذي ال يقرأ و ال يكتب ، ه�و ال�ذي ينطب�ق عل�ى النب�ي
 .السالم ،و هذا سبق بيانه و توثيقه آنفا 

 
و ُيس��تنتج م��ن ذل��ك أن الج��ابري ل��م يك��ن أمين��ا ف��ي نقل��ه لك��الم اب��ن تيمي��ة ، فم��ارس    

ه كالمه توجيها ُيؤيد رأيه الذي يقول ب�ه ، عل�ى التحريف و التغليط و التدليس ،و وج
ص��راحة عل��ى أن  ن��صّ مع��ه ، ال��ذي  فالش��يخ عل��ى خ��الف أساس��ي. حس��اب الحقيق��ة 

 . ،و هذا خالف زعم الجابري رسول هللا كان ال يعرف القراءة و الكتابة 
   
يل�ه يتبين جلي�ا أنن�ا تتبعن�ا م�زاعم الج�ابري و أباط -أي األول -و ختاما لهذا المبحث  

للق��راءة و الكتاب��ة ، و أثبتن��ا  -علي��ه الص��الة و الس��الم-المتعلق��ة ب��دعوى معرف��ة النب��ي
وي��ة ، و اللغ��ة تهافته��ا و بطالنه��ا باألدل��ة الص��حيحة م��ن الق��رآن الك��ريم ، و الس��نة النب

  . و من جاء بعدهم  العربية ، و أقوال الصحابة و التابعين
 

 :آن الكريم زعم الجابري بضياع آيات من القر :ثانيا 
قب��ل أن ُيفص��ح الباح��ث محم��د عاب��د الج��ابري ع��ن موقف��ه م��ن ه��ل تع��ّرض الق��رآن    

فإن��ه تس��اءل ع��ن ذل��ك أوال ، ث��م . للتحري��ف بالزي��ادة ، أو بالنقص��ان ، أو بهم��ا مع��ا ؟ 
ث�م ذك�ر موق�ف . التاريخية اعتمد عليها فيما ذهب إلي�ه ثاني�ا  تذكر طائفة من الروايا
ث�م أفص�ح ع�ن موقف�ه النه�ائي م�ن ذل�ك . ن ذلك االحتم�ال ثالث�ا الشيعة و أهل السنة م

و نحن سنتتبع مزاعمه و أباطيله المتعلق�ة به�ذا الموض�وع ،و ُنب�ين تهافته�ا و . رابعا 
 . بطالنها كلها ، إن شاء هللا تعالى 
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هل الُمصحف الموجود اليوم يضم جميع ما نزل من القرآن : بعدما تساءل أوال إنه   
99Fأو ُرفعت منه أشياء ، أم سقطت

100Fثم شرع ف�ي ذك�ر الرواي�ات.  1

. الت�ي تتعل�ق ب�ذلك  2
رض��ي هللا –أوله��ا م��ا ذك��ره نق��ال ع��ن القرطب��ي ، و مفاده��ا أن عائش��ة أم الم��ؤمنين 

ص�لى هللا علي�ه و -كانت سورة األحزاب تعدل على عه�د رس�ول هللا : ((قالت  -عنها
101F))إال عل�ى م�ا ه�ي علي�ه اآلن مائتي آية ، فلما ُكتب المصحف لم يقدر منه�ا -سلم

3 –
 . فهل هذه الرواية صحيحة ؟ .  -آية  73أي 
إنه��ا ال تص��ح إس��نادا و ال متن��ا ، فأم��ا إس��نادها فق��د أورده القرطب��ي ع��ن أب��ي بك��ر    

و قد حدثنا ابن أبي مريم ، عن أبي لهيعة ، عن أبي األس�ود ، : األنباري ، الذي قال 
و ه�ذا اإلس��ناد ال يص��ح ألم��رين ، أولهم��ا .  102F4): ... )ع�ن ع��روة ، ع��ن عائش��ة قال��ت 

103Fوجود عبد هللا بن لهيعة ، و هو ضعيف

و الثاني ه�و أن ه�ذا الخب�ر ال ُيوج�د في�ه .   5
يم ، و اب�ن لهيع�ة ، و أب�ي تصريح بالسماع عند كل الرواة ، ففيه عنعنة اب�ن أب�ي م�ر

ه�ا القاس�م ب�ن و قد ذكر المفس�ر المعاص�ر اب�ن عاش�ور أن تل�ك الرواي�ة روا. األسود 
104Fنباري بسند ضعيفسالم ، و أبو بكر بن األ

6  . 
  
ح�زاب من تل�ك الرواي�ة أن س�ورة األو أما متنها فهو ُمنكر ، ألنه إذا كان المقصود   

ف�إن النس�خ ل�م يح�دث و ال يح�دث إال ف�ي سقط منها أكثر م�ن النص�ف بس�ب النس�خ ، 
ذا فلو حدث ذلك ، فإن�ه ح�دث ل. و على يده فقط  –عليه الصالة و السالم -زمن النبي

س�قطت زم�ن عثم�ان عن�دما كت�ب إنه�ا أُ : و ال يصح أن يق�ال . بأمر منه و في زمانه 
105Fالمصاحف ، و ه�ذا ال�ذي أش�ارت إلي�ه الرواي�ة

ألن�ه ال يص�ح و ال ُيعق�ل أن ُينس�خ .  7
 25ذلك العدد الكبير من آيات سورة األح�زاب ، و يبق�ى المس�لمون يتلونه�ا إل�ى س�نة 

فه��ذا باط��ل ، ألن النس��خ . كت��ب عثم��ان المص��احف إل��ى األمص��ار عن��دما  هجري��ة ،
ك�ان ُيبلّ�غ  -علي�ه الص�الة و الس�الم-عندما كان يحدث زمن نزول الوحي ، فـإن النب�ي

و أم�ا ال�زعم بأنه�ا ظل�ت ُتتل�ى م�ع نس�خها . أمته حاال ،و م�ا عليه�ا إال االلت�زام ب�ذلك 
 . فهذا باطل  بالضرورة الشرعية 

ذا كان المقصود من تلك الرواية أن إسقاط نص�ف س�ورة األح�زاب َت�ّم زم�ن و أما إ  
عثم��ان ،و ال عالق��ة ل��ه بالنس��خ الش��رعي ، و ه��ذا ه��و ظ��اهر الرواي��ة ، فه��و أم��ر ال 

صحابة و طعن فيهم من جهة يصح ،و ال يمكن قبوله من جهة ، و هو اتهام خطير لل
 . أخرى 

القرآن أُنقص منه كثير من اآليات ، و ه�ذا و أما لماذا ال يصح ، فإن ذلك يعني أن   
��ا َل��ُه : ((، ألن هللا تع��الى تكف�ل بحف��ظ ف�ي قول��ه تع�الى باط�ل  ْكَر َوإِنَّ ْلَن��ا ال�ذِّ ��ا َنْح�ُن َنزَّ إِنَّ

ُه َلِكَتاٌب َعِزيٌز َال َيأِْتيِه اْلَباِط�ُل ِم�ن َب�ْيِن َيَدْي�ِه َوَال ((، و   -9: الحجر -))َلَحافُِظوَن  َوإِنَّ
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ْن َحِكيٍم َحِميٍد  ِمنْ  اَلر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُت�ُه ((و ،  - 42 -41:فصلت  -))َخْلفِِه َتنِزيٌل مِّ
َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍر  و ألن الص�حابة ال�ذين زك�اهم هللا تع�الى . -1: هود -))ُثمَّ فُصِّ

ك��ن أن ُيق��دموا ، و ش��هد له��م باإليم��ان و العم��ل الص��الح ،و جعله��م ق��دوة لألم��ة ، ال يم
و ق�د نص�ت الرواي�ات الص�حيحة عل�ى أن الص�حابة . على إسقاط ح�رف م�ن الق�رآن 
يق ، و وّح��دوه زم��ن عثم��ان بطريق��ة علمي��ة جماعي��ة جمع��وا الق��رآن كل��ه زم��ن الص��دّ 

106Fحازت إجماع الصحابة كلهم ، و قد شملت القرآن كله من دون زيادة و ال نقصان

1 . 
   
د ب�ذلك اإلس�قاط أو اإلنق�اص ه�و أن الص�حابة أس�قطوا المقص�و إن: إذا قي�ل  و أما   

المنسوخ من سورة األحزاب ، فهذا احتمال ال يصح ، ألن الرواية ل�م ُتش�ر إل�ى ذل�ك 
و ال ُيعق��ل أن ُينس��خ أكي��ر م��ن نص��ف س��ورة . ،و ال إل��ى س��بب اإلس��قاط المزع��وم 

ذا المنس�وخ ، و يبقى المسلمون يتلون ه� -عليه الصالة و السالم-األحزاب زمن النبي
. س�نة  15هجري�ة ، أي لم�دة  25سنة  -رضي هللا عنه -بعد وفاته ، إلى زمن عثمان

 فهذا احتمال ال يصح ، و ال يمكن قبوله ، ألن النسخ ك�ان ي�تم ف�ي حي�اة رس�ول هللا و
 .المسلمين إال االلتزام بأوامره حاال و بدون تأخر  بأمره ، فما كان من

رض�ي  -ن الرواي�ة نص�ت عل�ى أن عائش�ة أم الم�ؤمنينو مما ُيبطل ذلك أيضا هو أ  
القسم المنسوخ من سورة األحزاب تي روت ذلك ،و كانت على علم بهي ال -هللا عنها

و هذا ال يصح في حقها ، ألن�ه يعن�ي . سقط عندما كتب عثمان المصاحف ، إلى أن أُ 
و ه�ذا . ى ذل�ك أنها كانت تعلم بذلك المنسوخ ، و سكتت عنه ، و لم تنبه المسلمين إل�

،وإقٌرارهم على مخالف�ة الش�رع ال�ذي ن�ص عل�ى كتمان للحقيقة ، و تضليل للمسلمين 
  . فيه إساءة لها و للصحابة من جهة أخرى  و. ذلك النسخ من جهة 

 
إن : ق��ال  -و غي��ره -و أم��ا الرواي��ة الثاني��ة فمفاده��ا أن الج��ابري ذك��ر أن الس��يوطي   

،و أن�ه  -عليه الص�الة و الس�الم-المنزل على النبي دعاء القنوت كان من جملة القرآن
سورتين  ، ك�ل س�ورة ببس�ملة و فواص�ل ، إح�داهما تس�مى س�ورة الخل�ع ، و (( كان 

و ُروي أنهما كانتا في مصحف اب�ن عب�اس ،و أُب�ي ب�ن . األخرى تسمى سورة الحفد 
موس�ى أن أبا كعب ، و ابن مسعود ،و أن عمر بن الخطاب قنت بهما في الصالة ،و 

غير أن علماء الس�نة ق�د اعتبروهم�ا : (( ثم قال الجابري )) .  األشعري كانا يقرأهما
و نس�تغفرك و  الله�م إن�ا نس�تعينك(( و هما بالتتابع . ضربا من الدعاء ال قرآنا منزال 

، و اللهم أي�اك نعب�د (( و )) . نثني عليك ، و ال نكفرك ،و نخلع و نترك من يفجرك 
و نحف�د ، نرج�و رحمت�ك ، و نخش�ى ع�ذابك ، إن و إليك نس�عى  لك نصلي و نسجد ،

107F))عذابك بالكافرين ملحق 

2  . 
 
الج���ابري ت���رك األم���ر ُملغ���زا ُمعلق���ا ، و ك���ان علي���ه أن يجم���ع أوال إن : و أق���ول   

و يحققه�ا ،و يفص�ل فيه�ا ، لكن�ه ل�م يفع�ل ذل�ك و كأن�ه  المتعلقة بالموضوع  الروايات
و الص�واب ف�ي . بأن القرآن نقُصت من�ه ُس�ور بأكمله�ا  فعله عمدا ، ليصل إلى القول
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ه�ذا الموض�وع ه�و أن ذل�ك ال�دعاء ل��يس قرآن�ا ،و ال ك�ان قرآن�ا و ُنس�خ ، و إنم�ا ه��و 
  :، بدليل الشواهد اآلتية  -عليه الصالة و السالم-دعاء قاله النبي

ات أولها هو أن�ي تتبع�ُت رواي�ات س�ورتي الحف�د و الخل�ع المزع�ومتين ، ف�ي مص�نف  
عل��وم الق��رآن و الح��ديث ، كمص��نف عب��د ال��رزاق ، و مص��نف اب��ن أب��ي ش��يبة ، و 
االتقان في علوم القرآن ، و الدر المنثور للسيوطي ، و كتاب ال�دعاء للطبران�ي ، فل�م 

108Fيصح منها و ال إسناد

1 . 
 و الثاني هو أنه توج�د رواي�ات أخ�رى بعض�ها ص�حيح اإلس�ناد ذك�رت ذل�ك ال�دعاء  

ه ق�رآن ، و ال إل�ى أن� -م�ن قري�ب و ال م�ن بعي�د–قنوت ، و ل�م ُتش�ر على أنه دعاء ال
يحي�ى ب�ن مع�ين ، و أحم�د : و من الذين رووا ذلك .  هو يمثل سورتي الحفد و الخلع
ب��ي ش��يبة ، و اب��ن البيهق��ي ، و عب��د ال��رزاق ، و اب��ن أب��ن حنب��ل ، و الطح��اوي ، و 

109Fخزيمة

2  . 
زعمت أن س�ورتي الخل�ع و الحف�د كانت�ا ف�ي و الشاهد الثالث مفاده أن تلك الرواية    

و ه�ذا ال .  -رض�ي هللا ع�نهم -مصحف أُبي بن كعب ، و ابن عباس ، و ابن مس�عود
يص��ح ألن ق��راءات ه��ؤالء األع��الم ق��د وص��لتنا ب��التواتر ، و ه��ي ض��من الق��راءات 

110Fالعشرة الصحيحة الُمعتمدة ، و ال ُتوجد فيها سورتا الحفد و الخلع المزعومتان

3 . 
  
و الشاهد الرابع هو أن السورتين المزعومتين ال ُيش�بهان الق�رآن تمام�ا ، ف�ال توج�د   

فنحن عندما نس�مع . فيهما لغته ، و ال روحه ، و ال تركيبه ، و ذوقه ، و ال موسيقاه 
آية قرآنية واحدة ، نعرف أنها قرآن بالس�ماع و ال�ذوق ، و ه�ذا ال نج�ده عن�د س�ماعنا 

 .جرد دعاء عادي ال غير للحفد و الخلع ، فهما م
   
إن دعاء القن�وت م�ن جمل�ة م�ا ن�زل م�ن : و ثانيا إن الجابري ذكر أن السيوطي قال  

ه ه�ذا ن�اقص ، ك�ان علي�ه أن ينقل�ه ك�امال إن و نقل�. القرآن ، و أنه كان ف�ي س�ورتين 
و . ك��ان موض��وعيا ، و كأن��ه تعّم��د ذل��ك ألن��ه ُيؤي��د زعم��ه بض��ياع ج��زء م��ن الق��رآن 

111Fال ذل��ك لكن��ه ن��ّص عل��ى أن الس��ورتين منس��وختانالس��يوطي ق��

و نح��ن ال نواف��ق .  4
الس�يوطي فيم�ا قال��ه ع�ن الس��ورتين المزع�ومتين ، و قول�ه ال يص��ح  ، ت�رده الش��واهد 

و ال ُيعقل ، و ال يصح أن ُتنسخ سورتان من القرآن الك�ريم زم�ن . التي سبق ذكرها 
مس�ة م�ن كب�ار علم�اء الص�حابة و ال يعل�م بنس�خهما خ -عليه الصالة و السالم–النبي 

ابن عباس ، و أُبي بن كع�ب ، و اب�ن مس�عود : ، و هم المتضلعين في علوم الشريعة 
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، و ال ُيخبرهم�ا  -رض�ي هللا ع�نهم–، و عمر بن الخطاب ، و أب�و موس�ى األش�عري 
و األغرب في األمر أيضا ه�و أن تل�ك الرواي�ة ذك�رت أن عم�ر .  أحد من المسلمين 

فه�ل ُيعق�ل أن . با موس�ى األش�عري كان�ا يق�رآن الس�ورتين أم�ام الم�أل بن الخطاب و أ
، فهل كان كل منهما ؟ حد من المسلمين بأن اآليتين منسوختان أ ينبههما ال يتم ذلك و

يعيش في جزيرة منفصال عن جماهير المسلمين ؟ ، و هل ُيعقل أن األمر يظل خافيا 
فالحقيق�ة إذاً ه�ي أن الس�ورتين . عن هؤالء الصحابة إل�ى كت�ب عثم�ان المص�احف ؟ 

المزعومتين ليستا من القرآن ، و ال ُنسختا منه ،و إنما هما دع�اءان م�ن أدعي�ة النب�ي 
 .  -عليه الصالة و السالم–
   
مض�مونها أن  -دون توثي�ق–فمفادها أن الج�ابري ذك�ر رواي�ة و أما الرواية الثالثة    

أن " أل��م تج��د فيم��ا أُن��زل علين��ا ( : (ق��ال لعب��د ال��رحمن ب��ن ع��وف  عم��ر ب��ن الخط��اب
أُس�قطت ف�ي م�ا أُس�قط م�ن :  فق�ال. ، فأن�ا ال أج�دها " جاه�دوا كم�ا جاه�دتم أول م�رة 

112F))القرآن 

1 . 
اآلي��ة ُنس��خت م��ن إن المقص��ود باإلس��قاط ف��ي ه��ذه الرواي��ة ه��و أن تل��ك : و أق��ول    

َم�ا : ((لى القرآن كما ُنسخت آي�ات أخ�رى ، ألن النس�خ أم�ر ثاب�ت ش�رعا ، لقول�ه تع�ا
ْنَها أَْو ِمْثلَِها أََلْم َتْعَلْم أَنَّ هللاَّ  -)) َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَها َنأِْت ِبَخْيٍر مِّ

لكن مع ذلك ف�إن الرواي�ة ال تص�ح ، ألن ف�ي إس�نادها ع�دم تص�ريح .  -106: البقرة 
بن عمر الجمح�ي ، و عنعن�ه أيض�ا ن�افع  بالسماع ، فقد عنعنه ابن أبي مريم عن نافع

113Fبن عمر عن أبي مليكة

 . و هذا يعني أن اإلسناد اتصاله غير ثابت .  2
)) أُس��قطت ف��ي م��ا أُس��قط م��ن الق��رآن (( و أم��ا متنه��ا فظ��اهره ُمنك��ر ، ألن عب��ارة    

ُمس��تهجنة ، تش��ير إل��ى ح��دوث أم��ر غي��ر ش��رعي ؛ فه��ي عب��ارة ال تعّب��ر ع��ن المعن��ى 
و ال  و إنما هي تتسع لمعاني أخرى ،عي للنسخ في القرآن الكريم ، الصحيح و الشر

َم��ا َننَس��ْخ ِم��ْن آَي��ٍة أَْو : ((ت��ؤدي معن��ى النس��خ ف��ي الش��رع ، الم��ذكور ف��ي قول��ه تع��الى 
ْنَها أَْو ِمْثلَِها أََلْم َتْعَلْم أَنَّ ّهللاَ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  . -106: رة البق�-))ُننِسَها َنأِْت ِبَخْيٍر مِّ

ُنس�خت : أن يك�ون ج�واب عب�د ال�رحمن هك�ذا  -لو صح الخبر-لذا كان من المفروض
 . أو أنسيت فيما أنساه هللا تعالى . فيما نسخه هللا تعالى 

ل��م يك��ن عل��ى عل��م بمص��ير تل��ك اآلي��ة إن عم��ر ب��ن الخط��اب : و ال يص��ح أن ُيق��ال   
ا ال ُيعق��ل ألن عم��ر ب��ن فه��ذ. المزعوم��ة ، حت��ى ي��أتي عب��د ال��رحمن و ُيخب��ره به��ا 

الخطاب كان من المقّربين من رسول هللا ، و كان كغيره م�ن الص�حابة كثي�ر الق�راءة 
إن�ه ل�م يك�ن عل�ى عل�م بنس�خ تل�ك اآلي�ة  : فرج�ل ه�ذا حال�ه ال يص�ح أن ُيق�ال . للقرآن 

و م��ا بع��ده ، حت��ى س��أل عنه��ا عب��د ال��رحمن ب��ن  -ي��ه الص��الة و الس��المعل-زم��ن النب��ي
 . عوف 

   
فقد نقلها الجابري ع�ن الس�يوطي ف�ي كتاب�ه اإلتق�ان ف�ي عل�وم و أما الرواية الرابعة   

أخبرون�ي : القرآن، و مفادها أن الصحابي مسلمة بن مخلد األنص�اري ق�ال ذات ي�وم 
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إن (( األول��ى ه��ي : فق��ال . ب��آيتين ف��ي الق��رآن ل��م ُتكتب��ا ف��ي المص��حف ، فل��م ُيخب��روه 
ي س��بيل هللا ب��أموالهم و أنفس��هم أال أبش��روا أن��تم ال��ذين آمن��وا و ه��اجروا و جاه��دوا ف��

و ال��ذين آووه��م و نص��روهم و ج��ادلوا ع��نهم الق��وم : (( و الثاني��ة ه��ي )). المفلح��ون 
الذين غضب هللا عليهم ، أولئك ال تعلم نفس ما أُخفي لهم م�ن ق�رة أع�ين ، ج�زاء بم�ا 

114F))كانوا يعملون 

1  . 
عب�د هللا ب�ن : ا ، فأما إسنادا ف�إن م�ن رجال�ه هذه الرواية ال تصح إسنادا و ال متن     

115Fلعيه�ة ، و أب�و س�فيان الكالع�ي

116F، األول ض��عيف ، و الث�اني مجه�ول 2

و أم�ا متنه��ا .  3
عب�ارات و آي�ات قرآني�ة م�ن جه�ة ، و  فهو ظاهر البطالن ، ألنه ُملف�ق م�ن مجموع�ة

يأتي�ه يرده القرآن نفسه من جهة أخرى ألنه نص عل�ى أن�ه كت�اب ُمحك�م محف�وظ ، ال 
  .  الباطل أبدأ ،و تلك الرواية زعمت أنه أنقص من القرآن تلك اآليتين 

  
ق�رأ : حمي�دة بن�ت أب�ي ُي�ونس أنه�ا قال�ت و الرواية الخامسة ، مفاده�ا أن�ه ُروي ع�ن  

إن هللا و مالئكت�ه : (( علّي أُبي بن كعب و هو ابن ثم�انين س�نة ف�ي مص�حف عائش�ة 
من��وا ص��لوا علي��ه و س��لذموا تس��ليما ،و عل��ى ال��ذين ، يأيه��ا ال��ذين آيص��لون عل��ى النب��ي

117F))قبل أن ُيغير عثمان المصاحف : ثم قالت ". يصلون في الصفوف األولى 

4  . 
: فأم�ا إس�نادا ف�إن م�ن روات�ه و هذه الرواية هي أيضا ال تص�ح إس�نادا و ال متن�ا ،    

118Fحمي��دة بن��ت أب��ي ي��ونس ، و اب��ن ج��ريج ، و حمي��د ب��ن أب��ي حمي��د الطوي��ل

ألول��ى ا.  5
مجهول��ة ، فل��م أعث��ر له��ا عل��ى أي ذك��ر ف��ي كت��ب الج��رح و التع��ديل ، و ال ف��ي كت��ب 

و الثاني ثقة ، لكنه ُم�دلّس ، و ق�د ع�نعن الرواي�ة ع�ن . المتون و التراجم و التواريخ 
ي ه�و ب�دوره أيض�ا ك�ان كثي�ر الت�دليس ،و ق�د ع�نعن يد بن أبي حميد الطويل ، الذحم

119Fنسالرواية عن حميدة بنت أبي يو

6  . 
  

ل��م  -رض��ي هللا عن��ه-و أم��ا متنه��ا فُمنك��ر ، و ُمس��تهجن ، و ال يص��ح ، ألن عثم��ان    
-ُيغّير المصاحف ، و إنما وحدها و نسخها من المصحف اإلمام الذي جمعه أب�و بك�ر

و هذا القول يتضمن أيضا طعنا في عثمان و تعريضا به م�ن جه�ة .  -رضي هللا عنه
قام به عثمان هو عمل جليل من جه�ة أخ�رى ، ق�ام ب�ه ، و هو باطل ألن العمل الذي 

 . بعد مشاورته للصحابة و موافقتهم له في ذلك 
و عل��ى (( و م��ن مظ��اهر بطالنه��ا أيض��ا أن الزي��ادة الملحق��ة باآلي��ة القرآني��ة ،و ه��ي  

ح��ديث نب��وي ، ليس��ت قرآن��ا ،و إنم��ا ه��ي )) ال��ذين يص��لون ف��ي الص��فوف األول��ى 
120Fص��حيح

، فه��ي عن��د الس��يوطي  -أي الزي��ادة-أخط��أ ف��ي نقله��اعلم��ا ب��أن الج��ابري .  7
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121F))ال��ذين يص��لون الص��فوف األول��ى (( هك��ذا

و عن��د أحم��د ، و اب��ن حب��ان ، و اب��ن .  1
122F))ال��ذين يص��لون الص��فوف : (( ماج��ة ، و أب��ي داود ، هك��ذا 

ف��الفرق واض��ح ب��ين .  2
 . الزيادتين 

    
رض�ي هللا –ب�ي ب�ن كع�ب فمفاده�ا أن�ه ُي�روى أن الص�حابي أُ و أما الرواي�ة السادس�ة  

إن هللا أمرن�ي أن أق�رأ :  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم–ق�ال ل�ي رس�ول هللا : (( ق�ال  -عنه
، )) لم يكن الذين كفروا م�ن أه�ل الكت�اب و المش�ركين (( عليك القرآن ، فقرأ سورة 

ل�و أن اب�ن آدم ن�ال وادي�ا م�ن ((  –و هذا غير موج�ود ف�ي المص�حف  –و من بقيتها 
و ال يم�أل ج�وف اب�ن آدم إال . ه ،و إن سأل ثانيا فأُعطيه ،و إن س�أل ثالث�ا مال فأُعطي

و إن ذات الدين عند هللا الحنفي�ة غي�ر اليهودي�ة ، . التراب ، و يتوب هللا على من تاب
123F))و ال النصرانية،و من يعمل خيرا فلن يكفره 

3 . 
ية ، ألن الرواية ل�م واضح من هذه الرواية أن كتاب هللا  قد نقُصت منها آيات قرآن   

ك�ال إنه�ا ليس�ت . فهل هي رواية ص�حيحة ؟ . تذكر أن تلك اآليات ُنسخت أو أُنسيت 
ف��إن في��ه عنعن��ة ، و م��ن روات��ه عاص��م ب��ن  ص��حيحة إس��نادا و ال متن��ا ، فأم��ا إس��نادا

124Fبهدلة

فالعنعنة ُتشير إلى ع�دم تص�ريح ش�عبة ب�ن الحج�اج بالس�ماع م�ن عاص�م ب�ن .  4
فهو و إن كان ثقة ، فإنه ضعيف في  -و هو عاصم بن بهدلة –وي و أما الرا. بهدلة 

و كان . ضبطه ، و كان كثير الخطأ في حديثه ، و مضطرب فيه، و في حديثه نكرة 
س�يء الحف�ظ ،و خلّ��ط ف�ي آخ��ر عم�ره ،و عن��دما روى ل�ه الش��يخان البخ�اري و مس��لم 

125Fرويا له مقرونا بغيره

بنفسه  ه ليس حجة،و أن بضعف الرجل هذا اعتراف منهماو . 5
 . بنفسه 

   
و أما متنها فهو ظاهر البطالن ألنه يعني أن كتاب هللا قد ذهبت من�ه آي�ات قرآني�ة     

ألن كل رواية تاريخية أو حديثي�ة ت�زعم ذل�ك أو . ، و هذا زعم باطل ، يجب رفضه 
واب�ت الش�رع و الت�اريخ ف�ي س�المة مثله ، فهي رواي�ة باطل�ة قطع�ا ، ألنه�ا مخالف�ة لث

 . الكريم من التحريف على اختالف أشكاله  القرآن
   

و مما يزيد في بطالنه�ا ، أن أص�ل الحادث�ة الم�ذكورة ف�ي تل�ك الرواي�ة موج�ودة      
و ق��د نص��ت رواي��ة . ف��ي الص��حيحين م��ن دون أي ذك��ر لتل��ك اآلي��ات المزعوم��ات 

 إن: (( ق�ال ألُب�ي ب�ن كع�ب  -عليه الصالة و الس�الم–الصحيحين على أن رسول هللا 
ل���م يك���ن ال���ذين كف���روا م���ن أه���ل الكت���اب و " أمرن���ي أن أق���رأ علي���ك  هللا ع���ّز وج���ل

126Fنعم ، فبكى أُبي: و سماني لك ؟ ، قال : ، فقال أُبي " المشركين 

فأين تلك اآلي�ات .  6
 . اآليات المزعومة ؟  
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و من ذلك أيضا أن تلك اآليات المزعوم أنه�ا آي�ات قرآني�ة ه�ي ف�ي الحقيق�ة ليس�ت    

فق�د روى البخ�اري و مس�لم أن . هي ف�ي األص�ل ح�ديث نب�وي ص�حيح  كذلك ،و إنما
علي��ه الص��الة و -س��مع رس��ول هللا -رض��ي هللا عن��ه-الص��حابي عب��د هللا ب��ن مس��عود

لو كان البن آدم واديان من مال ، البتغ�ى ثالث�ا ، و ال يم�أل ج�وف : (( يقول  -السالم
127F))ابن آدم إال التراب ،و يتوب هللا على من تاب

1  . 
يزيد ذلك تأكيدا أن تل�ك اآلي�ات المزعوم�ة المروي�ة ع�ن عاص�م ب�ن بهدل�ة ، ع�ن و   

زر بن حبيش ، عن أُبي بن كعب ، ال وجود لها أصال قي قراءة حف�ص و ش�عبة ب�ن 
: عباس المروية عن عاصم بن بهدلة ب�ن أب�ي النج�ود ، و الت�ي تنته�ي إل�ى الص�حابة 

128F، و زي�د ب�ن ثاب�تأُبي ب�ن كع�ب ، و عثم�ان ، و عل�ي ، و اب�ن مس�عود 

رض�ي هللا  -2
 .  -عنهم

و ُيضاف إلى ذلك أيضا أن تلك اآليات المزعزمات أُسلوبها شاهد على أنه�ا ليس�ت   
كل من له ت�ذّوق للق�رآن الك�ريم  من القرآن ، فهي كلمات ُمقحمة في سورة البينة ز و

 . ليست قرآنا ُيفّرق بينها و بين آيات سورة البينة ،و ُيدرك منذ الوهلة األولى أنها 
   
ق�ال  -رض�ي هللا عنهم�ا-و أما الرواية السابعة ، فهي أن الصحابي عبد هللا بن عم�ر  

، ق�د ذه�ب ق��رآن ! ال يق�ولن أح�دكم ق�د أخ�ذُت الق�رآن كل�ه ، و م�ا ُيدري�ه م�ا كل�ه : (( 
129F))قد أخذُت منه ما ظهر: كثير ، و لكن ليقل 

3  . 
إلس�ناد عنعنت�ين ، األول عنعن�ة أس�ماعيل إن الرواي�ة ال تص�ح ، ألن ف�ي ا: و أقول   

و الثانية عنعنة أيوب السختياني ع�ن ن�افع م�ولى اب�ن . بن علية عن أيوب السختياني 
130Fعمر

و هذا يعني أن هؤالء لم ُيص�ّرحا بالس�ماع ، مم�ا ي�دل عل�ى أن اإلس�ناد ل�يس .  4
سماعيل ب�ن القاسم بن سالم ، و إ: و مع أن رواة هذا الخبر كلهم ثقاة و هم . متصال 

علية ، و أيوب السختياني ، و نافع مولى ابن عمر ، و ابن عمر ، إال أنني أعتق�د أن 
الرواية ال تصح لما فيه�ا م�ن عنعن�ة ، و لم�ا ق�د يك�ون ق�د ح�دث ل�بعض روايته�ا م�ن 

ألن متنه���ا ُمنك���ر ج���دا و باط���ل ، و ال يص���ح ب���دليل . س���هو ، أو وه���م ، أو خط���أ 
 : المعطيات اآلتية 

: عب�ارة ، و " ق�د ذه�ب ق�رآن كثي�ر " : إن الرواية ذكرت أن ابن عم�ر ق�ال أوال     
ذهب ، تعني الضياع ، و ال تعني النسخ  ،و ال الرف�ع ، و ال النس�يان ، الُمعب�ر عنه�ا 

ْنَه�ا أَْو ِمْثلَِه�ا أََل�ْم َتْعَل�ْم : ((في قوله تعالى  أَنَّ ّهللاَ َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَها َنأِْت ِبَخْيٍر مِّ
و الشاهد على أنها تعني الض�ياع ال النس�خ .  . -106: البقرة -))َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

: (( جمع الق�رآن ق�ال ل�ه  -رضي هللا عنهما -هو أنه عندما اقترح عمر على أبي بكر
131F)) فيذهب قرآن كثير، أني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها 

5  .
ن��ى ال��ذهاب ه��و الض��ياع و الفق��دان ، مم��ا يعن��ي أن الق��ول المنس��وب الب��ن عم��ر فمع. 
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ي ح��ق الق��رآن الك��ريم ، و ال ن ُيق��ال ف��و ه��ذا أم��ر باط��ل ، و ال يص��ح أ. يقص��د ذل��ك 
مخالف للشرع و الت�اريخ الص�حيح مع�ا ، ف�ي أن الق�رآن  يصح أن يعتقده مسلم ، ألنه

132Fلم يتعرض ألي نوع من أنواع التحريف

1  . 
    
و كما أن ذلك القول مخالف للشرع و التاريخ الصحيح ، فهو أيض�ا طع�ن ف�ي ك�ل    

فإذا كان القرآن قد ضاع منه كثير ، ف�أين ك�ان . الصحابة عامة ، و ابن عمر خاصة 
و بم�ا أن الص�حابة . فلماذا ضّيعوه ،و لم ُيح�افظوا علي�ه ؟ ! . هو و باقي الصحابة ؟ 

 . صح بريئون من ذلك فإن الرواية ال ت
إن المقصود من قول ابن عمر ، هو ما حدث م�ن نس�خ و رف�ع : و ثانيا إنه إذا قيل   

إن هذا التبرير هو تأويل يرفضه ظاهر الرواية الت�ي : فنحن نقول. آليات من القرآن 
م��ن –ذك��رت ص��راحة أن��ه ظ��اع م��ن الق��رآن آي��ات كثي��رة ، و ل��م ت��ذكر و ال أش��ارت 

ل�ذا ف�إن . صود من ذلك الذهاب هو النسخ و الرف�ع إلى أن المق  -قريب و ال من بعيد
الصواب ه�و رف�ض تل�ك الرواي�ة برمته�ا ،و الحك�م عليه�ا ب�البطالن ،و ال نبح�ث له�ا 

كم��ا أن البح��ث ع��ن مث��ل ه��ذه الت��أويالت . ع��ن ت��أويالت ال يحتمله��ا ظ��اهر الرواي��ة 
س��ط ، ألنه��ا ُت��ؤدي إل��ى ت��رك ه��ذه الرواي��ة و أمثاله��ا ف��ي الوض��رره أكث��ر م��ن نفع��ه 

و تثي��ر حول��ه اإلش��كاالت و . الش��رعي ، و ه��ي تطع��ن في��ه و مخالف��ة ل��ه م��ن جه��ة
ُتس��اهم ف��ي توس��يع  و. الطع��ون و الش��بهات ، و ُتش��ّوه ت��اريخ الق��رآن م��ن جه��ة ثاني��ة 

و بذلك نربح كثي�را برفض�نا . مجال الظنيات فيما يتعلق بتاريخ القرآن من جهة ثالثة 
 . رفضناها بطريقة علمية موضوعية  لتلك الرواية ،و ال نخسر شيئا ، فقد

  
كي��ف ت��رفض رواي��ة ظ�اهر إس��نادها ص��حيح ،و رواته��ا ثق��اة ؟ ، : و أم�ا إذا قي��ل      

م��ن  -ص��حة اإلس��نادف��األمر ل��يس ك��ذلك ، ألن الرواي��ة معنعن��ة ،و متنه��ا ُمنك��ر ، و 
ال تعن�ي ص�حة الم�تن بالض�رورة ،و ص�حة الم�تن ال تعن�ي ص�حة  -الناحية الظاهرية

و الرواية لكي ُتقبل ال بد أن يصح إس�نادها و متنه�ا مع�ا  ، ف�إذا . د بالضرورة اإلسنا
تخلف أحدهما ال ُتقبل الرواية ، اللهم إال إذا صح متنها من طريق إسناد آخر له نفس 

 . المتن 
و اإلس��ناد ق��د يحك��م ب��بطالن الم��تن ،و إن ك��ان ظ��اهره مقب��وال ، و الم��تن ق��د يحك��م   

عل�ل  -أو الم�تن-ألنه قد تكون في اإلسناد. كان ظاهره صحيحا ببطالن اإلسناد و إن 
خفية ، كأن يكون اإلس�ناد مركب�اً ، أو مدلس�ا ، أو ح�دث في�ه س�هو أو وه�م ، أو خط�أ 

 . من بعض رواته 
و ثالثا إن من مظاهر بطالن متن تلك الرواية ، هو أنه ال يصح القول ب�أن الق�رآن    

د من��ه فه��ذا الق��ول إن ك��ان المقص��و... .  بعض��ه و م��ا نق��رأ من��ه إال ذه��ب من��ه كثي��ر ،
و إن ك�ان المقص�ود من�ه . قول باطل مردود على قائله  ضياع كثير من القرآن ، فهو

فإن�ه ال   -و ه�ذا ل�م ُتش�ر إلي�ه الرواي�ة–ذهاب كثير م�ن الق�رآن بس�ب النس�خ و الرف�ع 
با في الق�رآن يصح أيضا ، ألن النسخ ليس نقصا ،و ال ضياعا ، و ال طعنا ، و ال عي

، و إنم��ا ه��و أم��ر ثاب��ت ش��رعا ، نس��خ هللا ب��ه آي��ات قرآني��ة أدت دوره��ا ،و ل��م يص��بح 
                                                 

 . سنتوسع في ذلك و نوثقه الحقا ، إن شاء هللا تعالى  1



فه�ذا النس�خ ل�م ُي�نقص م�ن الق�رآن ، و ال . إرادة هللا و حكمت�ه لوجودها مب�رر حس�ب 
ال يأتي�ه الباط�ل م�ن ب�ين يدي�ه و ال أضاع منه شيئا ، فهو ما يزال كتابا ُمحكما ك�امال 

 . من خلفه أبدا 
    
: أن الجابري ذكر حديثا رواه زيد بن ثابت يقول فيه  و أما الرواية الثامنة فمفادها   
: (( ، وعل�ق علي�ه الج�ابري بقول�ه )) كنا عند رسول هللا ُنؤلف الق�رآن م�ن الرق�اع(( 

و مع ذلك ال يبع�د أن تبق�ى خ�ارج ه�ذا الت�أليف آي�ة . أي ُيرتبون اآليات داخل السور 
و لكن محفوظ�ة ف�ي ص�در ه�ذا  على رقعة أو عظم ، أو غير مكتوبةأو أكثر مكتوبة 

133F))الصحابي أو ذاك 

1  . 
و قوله هذا يتضمن توجيها سيئا و ُمغرضا للحديث ، ألن الحديث يدل على اهتمام    

لك�ن الج�ابري تخط�ى ذل��ك و . رس�ول هللا و ص�حابته ب�القرآن الك�ريم ترتيب�ا و جمع�ا 
يث ال ينف�ي إمكاني�ة بق�اء بع�ض الق�رآن خ�ارج ذل�ك افترض احتماال زعم فيه أن الحد

الت��دوين و الجم��ع و الترتي��ب ، و أن بعض��ه ق��د ال يك��ون ق��د ُدّون أص��ال ن و إن ك��ان 
 :و زعمه هذا ال يصح ، بدليل الشواهد اآلتية . محفوظا في الصدور 

134Fأوله��ا إن الح��ديث نفس��ه   

و  -علي��ه الص��الة و الس��الم-ش��اهد ق��وي عل��ى أن النب��ي 2
ه كانوا يهتمون بكتابة القرآن و جمعه و ترتيبه ، و هذا كل�ه ين�درج ض�من م�ا صحابت

��ا َل��ُه : ((وع��د هللا ب��ه بأن��ه س��يحفظ كتاب��ه ، ف��ي قول��ه س��بحانه  ْكَر َوإِنَّ ْلَن��ا ال��ذِّ ��ا َنْح��ُن َنزَّ إِنَّ
و ه�ذا يس�تلزم الحف�ظ الكام�ل ل�ه ، و االس�تمرار ف�ي ذل�ك .  -9: الحجر -))َلَحافُِظوَن 
 . و عدم التواني فيه كتابة و ترتيبا و حفظا العمل ، 

 
اَل�ر ِكَت�اٌب أُْحِكَم�ْت آَياُت�ُه ُث�مَّ ((و الشاهد الثاني هو أن هللا تعالى وص�ف الق�رآن بأن�ه   

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍر  ُه َلِكَتاٌب َعِزيٌز َال َيأِْتي�ِه اْلَباِط�ُل ((، و أنه  -1: هود -))فُصِّ َوإِنَّ
��ْن َحِك��يٍم َحِمي��ٍد ِم��ن َب��يْ  ، و أن��ه  - 42 -41:فص��لت  -))ِن َيَدْي��ِه َوَال ِم��ْن َخْلفِ��ِه َتنِزي��ٌل مِّ
اْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك�ُم اإلِْس�الََم ِدين�اً َفَم�ِن ((كامل 

ِح�يٌم اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَج�اِنٍف  ِْث�ٍم َف�إِنَّ ّهللاَ َغفُ�وٌر رَّ ، و أن  -3: المائ�دة -))إلِّ
�ا َل�ُه َلَح�افُِظوَن ((هللا سيتكفل بحفظه  ْكَر َوإِنَّ ْلَن�ا ال�ذِّ �ا َنْح�ُن َنزَّ و ه�ذا . -9: الحج�ر -))إِنَّ

كله ال يتم بشكل كامل و صحيح و نهائي إال بحفظ القرآن و جمعه كله كتابة و حفظا 
، ثم توّثقت العملية أكثر بجمع  -صلى هللا عليه و سلم-بيلذي تّم زمن النو هذا هو ا. 

 .  -رضي هللا عنه -القرآن كله في مصحف واحد زمن أبي بكر
و الشاهد الثالث يتمثل في حديث نب�وي حّس�نه الهيثم�ي ، يق�ول في�ه الص�حابي زي�د    

إذا ن�زل  -ي�ه و س�لمص�لى هللا عل-كنُت جار رسول هللا: ((  -رضي هللا عنه -بن ثابت
135F))الوحي أرسل إلّي فكتبُت الوحي 

و هذا الحديث ش�اهد ق�وي عل�ى أن رس�ول هللا .  3
 . كان حريصا على تدوين ما ينزل عليه من القرآن الكريم  
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ال تكتبوا عن�ي : ((  -عليه الصالة و السالم-و الشاهد الرابع يتمثل في قول الرسول  
136F))شيئا غير القرآن فليمحه شيئا غير القرآن ، و من كتب عني 

و ه�ذا دلي�ل ق�اطع .  1
،و على اهتمام رسول هللا بت�دوين الق�رآن و الح�رص علي�ه ، و متابع�ة عملي�ة تدوين�ه 

و من كانت ه�ذه ه�ي . من الكالم أمر الصحابة بتخصيص القرآن بالكتابة دون غيره 
 . دون تدوين  حاله في االهتمام بكالم هللا تعالى ، ال يمكن أن ُيهمل آية منه من

و الشاهد الخامس يتضمن طائفة من الحوادث العملية التي تبّين االهتم�ام الكبي�ر       
 ، خ�الل العه�دين المك�ي و الم�دني الذي أواله رسول هللا للقرآن الكريم جمعا و تدوينا

 ، مما يدل على أن رسول هللا لم ُيهمل من القرآن شيئا، فد جمع�ه كل�ه ت�دوينا و حفظ�ا
عب�د هللا ب�ن س�عد : إنه كان لرسول هللا ُكتاب وحي في العهد المكي ، مهم  ذلك فمن. 

رض�ي -بن أبي سرح ، و أبو بكر الصديق، و عمر بن الخطاب ، و عثمان بن عف�ان
137Fهللا ع�نهم

فل�و ل��م يك�ن رس�ول هللا ُي��دون الق�رآن و يح�رص عل��ى تدوين�ه ، م�ا اتخ��ذ .  2
، و الكتف�ى بحفظ�ه ف�ي  -ض�عف و المحن�ةمرحل�ة ال -ُكتابا لل�وحي من�ذ العه�د المك�ي 

الصدور ، و بما أنه لم يكتف بذلك و اتخذ كتابا لل�وحي دل ذل�ك عل�ى أن�ه ك�ان ُي�دون 
و في العهد الم�دني ازداد ع�ددهم . القرآن و حريصا على تدوينه منذ المرحلة المكية 

138Fفقُدر بأربعين كاتبا على رأسهم زيد بن ثابت ، و أُبي ب�ن كع�ب

دد الكبي�ر فه�ذا الع�.  3
عل��ى ت��دوين الق��رآن كل��ه عن��د  -علي��ه و س��لم ص��لى هللا-دلي��ل دام��غ عل��ى ح��رص النب��ي

و ل�و ل�م يك�ن ش�ديد الح�رص . نزوله ، فعندما يغيب أو يتعب بعضهم يخلفهم آخرون 
  .  على تدوينه كله ما اتخذ ذلك العدد الكبير من ُكتاب الوحي 

    
عمر بن الخطاب ، فإنه وج�د ص�حيفة عن�د  و المثال الثاني يتمثل في حادثة إسالم    

139Fأخت��ه مكتوب��ا فيه��ا بع��ض س��ور الق��رآن الك��ريم ، فقرأه��ا و كان��ت س��ببا ف��ي إس��المه

4  .
فهذه الحادثة ُتشير إلى أن القرآن كان ُيكتب منذ العهد المكي ، وأن الصحابة األوائ�ل 

 . كانوا يهتمون بذلك 
عندما هاجر إلى  -يه الصالة و السالمعل-و المثال الثالث يتمثل في أن رسول هللا     

، أخذ مع�ه أدوات الكتاب�ة ، م�ن قل�م و  -رضي هللا عنه–المدينة مع أبي بكر الصديق 
رقاع ، و عندما أدركهم سراقة بن مالك في مطاردت�ه لهم�ا ، و أراد س�راقة الرج�وع 

ل�ه ذل�ك ، سال رسول هللا بأن يكتب له كتابا ، فأمر النبي  عامر بن فهيرة ب�أن يكت�ب 
140F، فكتب له ما أراد

فهذه الحادثة دليل على أن رسول هللا كان حريصا عل�ى ت�دوين .  5
القرآن عند نزوله ، حتى و إن كان مهاجرا فارا بدينه من الكفار ، ألنه لم يحمل معه 

 . أدوات الكتابة إال ليدون القرآن في أي مكان نزل عليه 
رض��ي هللا –راف��ع ب��ن مال��ك األنص��اري و المث��ال الثال��ث يتمث��ل ف��ي أن الص��حابي     
بالعقبة أعط�اه م�ا أُن�زل علي�ه م�ن  -صلى هللا عليه وسلم-، عندما لقي رسول هللا -عنه
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141Fالقرآن في العشر سنين الت�ي خل�ت ، فق�دم ب�ه راف�ع إل�ى المدين�ة

فه�ذا الخب�ر ش�اهد .  1
يك�ن على أن القرآن ال�ذي ك�ان ق�د ن�زل عل�ى رس�ول هللا ، ك�ان مكتوب�ا ، ألن�ه ل�و ل�م 

ُمدونا فال معنى أن ُيعطيه ل�ه الرس�ول ليأخ�ذه مع�ه إل�ى المدين�ة ، و م�ا ذا ُيعطي�ه ، و 
المحفوظ ال ُيعطى ؟ ، كما أن رافع�ا ل�يس ف�ي مق�دوره أن يحف�ظ الق�رآن كل�ه ف�ي م�دة 

و لماذا ُيتعب نفسه لحفظه في هذه المدية القصيرة ،  و رسول . بيعة العقبة القصيرة 
وائ��ل يحفظون��ه ،و ه��م س��ُيهاجرون إل��ى المدين��ة قريب��ا ؟  ، فك��ان هللا  و الص��حابة األ

و بن�اء عل�ى . يكفيه حفظ بعض الس�ور أو كتابته�ا و يأخ�ذها مع�ه ريثم�ا ي�أتي ه�ؤالء 
أعط�اه  -عليه الصالة و الس�الم–زل عليه ، هو أن النبي نأعطاه ما أُ : ذلك فإن معنى 

 .  كل ما أُنزل عليه من القرآن مكتوبا ُمدونا 
مفاده أنه لما ُجمع القرآن كله في بداية عهد أب�ي بك�ر  -أي الرابع-و المثال األخير    

الصديق ، من الرقاع و القراطيس و العظام ، لم يحدث أي إشكال فيما يخص القرآن 
142Fالمكي

من�ذ المرحل�ة المكي�ة ، أو أن�ه ُدون م�ن جدي�د  كل�ه مما يعني أنه كان مكتوب�ا.  2
 .ا معا أيضا ، أو أن األمرين حدث

يتمث��ل ف��ي الح��ديث ال��ذي ذك��ره الج��ابري نفس��ه و -و ه��و التاس��ع -و الش��اهد األخي��ر   
فه�ذا الح�ديث ش�اهد ق�وي عل�ى أن جم�ع الق�رآن ك�ان عام�ا لك�ل . احتج به على رأي�ه 

آي��ات الق��رآن ، و ل��يس كم��ا أراد أن ُيوهمن��ا ب��ه الج��ابري ب��أن الجم��ع ربم��ا ل��م يش��مل 
، فل�م يق�ل )) كن�ا عن�د رس�ول هللا نؤل�ف الق�رآن (( : ألن الحديث قال . بعض اآليات 

و م�ن يق�ول . نؤلف بعض القرآن ، فالتأليف ك�ان ش�امال لك�ل الق�رآن و ل�يس لبعض�ه 
خالف ذلك عليه أن يأتي بدليل صحيح يثبت أن الجمع و التدوين و التأليف ل�م يش�مل 

ألن رأي�ه . ه و هذا ل�م يقدم�ه الج�ابري لي�دعم ب�ه االحتم�ال ال�ذي افترض�. كل القرآن 
و ال . هذا ليس دليال ، و إنما هو مجرد احتم�ال نظ�ري يقي�ل الخط�أ و الص�واب مع�ا 

يص��ح أح��دهما إال ب��دليل ش��رعي أو ت��اريخي ص��حيح ، و الح��ديث ال��ذي ذك��ره ، و 
الشواهد الصحيحة التي ذكرناها كلها تشهد عل�ى أن الق�رآن كت�ب كل�ه ،و م�ن ث�م ف�إن 

 . اعتراضه النظري ال يصح 
    
و أما الرواية التاسعة فهي مرتبطة بالرواية السابقة ألنها ه�ي ال�دليل العمل�ي ال�ذي    

و ه�ذا م�ا ُيس�تفاد م�ن : (( فق�ال استشهد به الجابري عل�ى احتمال�ه النظ�ري الس�ابق ، 
واية ذكره�ا أب�و داود ف�ي س�ننه تخ�ص اآليت�ين األخي�رتين م�ن س�ورة التوب�ة ، و ل�م ر

نق�ال –تقول الرواية . ا ُجمع القرآن زمن عمر ابن الخطابتكونا قد أُدرجتا فيها عندم
أتى الحارث بن خزيمة بهاتين اآليتين من آخر س�ورة ب�راءة :  -عن الزبير بن العوام

أنا أشهد لقد س�معتها : فقال عمر . أشهد إني سمعتها من رسول هللا ، و وعيتها : فقال
ف�انظروا آخ�ر س�ورة م�ن الق�رآن ، لو كانتا ثالث آي�ات لجعلته�ا عل�ى ح�دة : ، ثم قال 

َق�ْد َج�اءُكْم ل((  :و اآليتان هما.  -التوبة -فألحقوها بسورة براءة. فألحقوهما في آخرها
ْم َحِريٌص َعَلْيُكم ِب� ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ ِح�يمٌ َرُسوٌل مِّ َف�إِن  ، اْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَّ
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ْل�ُت وَ  َتَولَّْوْا َفقُْل َحْسِبيَ  التوب�ة -)) ُه�َو َربُّ اْلَع�ْرِش اْلَعِظ�يمِ ّهللاُ ال إَِل�ـَه إِالَّ ُه�َو َعَلْي�ِه َتَوكَّ
:128- 129-143F1 . 
 

و ب��ذلك يس��قط احتمال��ه النظ��ري ال��ذي و ه��ذه الرواي��ة ال تص��ح إس��نادا و ال متن��ا ،    
.  بناها عليها من جهة ، و هو قد ارتكب في ذكره له�ا ثالث�ة أخط�اء م�ن جه�ة أخ�رى

فأما إسنادها فضعيف ألن في�ه عنعن�ة محم�د ب�ن إس�حاق ، و ه�و ُم�دلّس و ل�م ُيص�ّرح 
144Fبالس��ماع

 90ت (و في��ه أيض��ا انقط��اع ، ألن راوي��ه عب��اد ب��ن عب��د هللا ب��ن الزبي��ر.  2
و ه��و ق��د ك��ان . ا ل��م يك��ن ش��اهد عي��ان لم��ا روى ، و ل��م ي��ذكر عم��ن رواه��) هجري��ة 
الخط�اب ، ألن أب�اه عب�د هللا ك�ان ل�ه م�ن أو أنه لم ُيولد أصال زم�ن عم�ر ب�ن صغيرا 
145Fسنة عندما ُتوفي عمر 24العمر 

3  . 
و أم���ا متنه���ا فه���و ُمنك���ر ج���دا و ال يص���ح ، ألن الرواي���ة الص���حيحة الت���ي رواه���ا    

فهي قد نّص�ت عل�ى أن الق�رآن . البخاري و غيره من المحدثين تخالف ذلك صراحة 
شيء ،و أن تلك اآلي�ات الت�ي ذك�ر  الكريم قد ُجمع كله زمن أبي بكر،و لم ينقص منه

الجابري أن الحارث ب�ن ُخزيم�ة ج�اء به�ا ك�ان زي�د ب�ن ثاب�ت ق�د جمعه�ا عن�دما جم�ع 
146Fالقرآن كله زمن أبي بكر

4 . 
لم ُيبال به ، أو لم ينتبه ل�ه  و أُشير هنا إلى أن الجابري وقع في تناقض صارخ ،و   
بن خزيمة ب�اآليتين األخي�رتين مجيء الحارث و مفاده أن الجابري ذكر أوال رواية ، 

لكنه بعد نحو صفحة أورد رواية جمع أبي بك�ر للق�رآن كم�ا رواه�ا . من سورة التوبة
م�ع  -ب�راءة–البخاري ، فذكر أن زيد بن ثابت تولى العملية فوجد آخ�ر س�ورة التوب�ة 

��ل(( : ((أب��ي خزيم��ة ، و ل��م يج��دها عن��د غي��ره ،و قول��ه تع��الى  ْن َق��ْد َج��اءُكْم َرُس��وٌل مِّ
ْم َحِريٌص َعَل�ْيُكم ِب� ِح�يمٌ أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ َف�إِن َتَولَّ�ْوْا َفقُ�ْل  ، اْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَّ

ْل��ُت وَ   -128:التوب��ة -)) ُه��َو َربُّ اْلَع��ْرِش اْلَعِظ��يمِ َحْس��ِبَي ّهللاُ ال إَِل��ـَه إِالَّ ُه��َو َعَلْي��ِه َتَوكَّ
129- 147F5  . الت�ي نص�ت عل�ى أن  واضح مع ما ذكره في الرواية األولىو هذا تناقض

فه��ذا تن��اقض ، ألن��ه ال . الح��ارث ب��ن خزيم��ة ه��و ال��ذي ج��اء بتل��ك اآليت��ين إل��ى عم��ر 
إن آخر سورة التوبة ُوجد مع شخصين بطريقتين مختلفتين ، و ُجمع : يصح أن يقال 

د ن�ص ص�راحة ، و الج�ابري ق� مرتين ، األولى زمن أبي بكر ، و الثانية زمن عم�ر
148Fعلى أن الرواية األولى جرت عندما ُجمع القرآن زمن عمر ابن الخطاب

6  . !! 
 

رواية ذكرها أب�و داود : ، إنه قال و أما األخطاء التي وقع فيها الجابري ، فأولها     
و ه��ذا غي��ر ص��حيح ، ألن الرواي��ة ال وج��ود له��ا ف��ي س��نن أب��ي داود ، و . ف��ي س��ننه 

149F، و أحمد بن حنب�ل ف�ي مس�نده أبي داود في كتابه المصاحف رواها ابنه أبو بكر بن

7 
 . 
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و هذا غير ص�حيح ، )) . نقال عن الزبير بن العوام : (( و الثاني قال فيه الجابري   
و الص��واب ه��و أن ال��ذي روى الخب��ر ه��و عب��اد ب��ن عب��د هللا ب��ن و خط��أ واض��ح ، 

150Fالزبير

 -ه�و الزبي�ر ب�ن الع�وامفالحفيد ه�و ال�ذي روى الخب�ر و ل�يس الج�د ، ال�ذي .  1
و الحفيد لم يذكر ممن سمع الخبر أمن أبي�ه ، أو م�ن ج�ده ، أو م�ن .  -رضي هللا عنه
ل�م يع�د أص�ال إل�ى س�نن أب�ي داود ، م�ع  ربم�ا و هذا يعني أن الجابري. شخص آخر 

، ألنه لو رجع إليها فإنه لن يجد فيه�ا )) في سننه  رواية ذكرها أبو داود: (( أنه قال 
إنه أخلط بين األب و سننه ، و ب�ين االب�ن و كتاب�ه : اللهم إال أن ُيقال . ة أصال الرواي

 . الخبر  الذي روى بأنه هوو مع هذا فإنه لن يجد الزبير بن العوام . المصاحف 
  

عن�دما ُجم�ع الق�رآن : (( يتمثل ف�ي أن الج�ابري ق�ال  -الثالثأي -و الخطأ األخير     
هذا تعبير غير دقيق و ال يصح ، ألن القرآن لم ُيجم�ع و )) . زمن عمر بن الخطاب 

و الرواي�ة الت�ي ذكره�ا ل�م ت�نص عل�ى . زمن عمر ، و إنما ُجمع في خالفة أبي بك�ر 
أت�ى الح�ارث : (( أن الحارث بن خزيمة جاء باآليتين في خالفة عمر ، و إنم�ا قال�ت 

151F)):  ... إل��ى عم��ر ب��ن الخط��اب فق��ال ... ب��ن خزيم��ة به��اتين اآليت��ين 

إل��ى : فقول��ه .  2
عم��ر ال يعن��ي أن ذل��ك ح��دث ف��ي زم��ن خالفت��ه ، و إنم��ا ج��اء إلي��ه ب��اآليتين ألن��ه ك��ان 
الوزير األول ألبي بكر ، و هو صاحب فكرة جمع القرآن التي اقترحها على الخليف�ة 

 .  -رضي هللا عنهما -أبي بكر
 
لقان بتاريخ القرآن الرواية العاشرة مفادها أن الجابري ذكر روايتين للبخاري تتعو   

، األولى تخص جمع القرآن زمن أب�ي بك�ر ، و مفاده�ا أن زي�د ب�ن ثاب�ت ت�ولى جم�ع 
القرآن من الصدور و الرقاع حتى وجد اآليتين من آخر سورة التوبة مع أبي خزيم�ة 

152F))لق��د ج��اءكم رس��ول    : (( األنص��اري ، ل��م يج��دها م��ع أح��د غي��ره ، و هم��ا 

و .  3
و . نها تتحدث عن جمع القرآن زم�ن الخليف�ة عثم�ان ب�ن عف�ان الثانية ذكر الجابري أ

: " ق�الالرواي�ة أن زي�د ب�ن ثاب�ت ث�م ت�ذكر : (( ح�دث ف�ي العملي�ة ق�ال بعدما ذكر م�ا 
، فق��دُت آي��ة م��ن األح��زاب ح��ين نس��خنا المص��حف، فكن��ُت أس��مع رس��ول هللا يقرأه��ا 

ُمْؤِمِنيَن ِرَج�اٌل َص�َدقُوا ِمَن الْ . : ((ابت األنصاريفوجدناها مع خزيمة بن ث فالتمسناها
لُوا َتْب��ِديالً  ��ن َينَتِظ��ُر َوَم��ا َب��دَّ ��ن َقَض��ى َنْحَب��ُه َوِم��ْنُهم مَّ َ َعَلْي��ِه َفِم��ْنُهم مَّ -))َم��ا َعاَه��ُدوا هللاَّ

ث��م ذك��ر الج��ابري أن��ه ُيس��تفاد م��ن الرواي��ة الثاني��ة أن جم��ع الق��رآن .  -23: األح��زاب 
المكون��ة م��ن الم��واد المكت��وب عليه��ا زم��ن أب��ي بك��ر ، اقتص��ر عل��ى جم��ع الص��حف 
كان جمع�ه ف�ي عه�د عثم�ان " بينما . كالقماش ، و ورق الحرير ، و الرقوق الناعمة 
كان�ت (( ث�م اس�تنتج م�ن ذل�ك أن�ه " . ضم تل�ك الص�حف وجعله�ا ف�ي مص�حف واح�د 

 ))هناك آيات لم تكن معروفة من لدن الجميع ، و أن زيد ب�ن ثاب�ت اس�تدرك بعض�ها 

153F

4  . 
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أخطأ في الفهم و االستنتاج ،و انتهى إلى نت�ائج خطي�رة ج�دا  إن الجابري: أقول و    
فأس��تنتج أن آي��ات م��ن الق��رآن ل��م ُت��دّون ف��ي . ، و باطل��ة ش��رعا و تاريخ��ا و عق��ال 
، و ظل�ت خ�ارج المص�حف إل�ى زم�ن عثم�ان  المصحف اإلمام الذي جمع�ه أب�و بك�ر

، ف�ألحق بعض�ها ...))ين رج�ال م�ن الم�ؤمن(( حيث تنبه زيد ب�ن ثاب�ت لبعض�ها كآي�ة 
، بمعن�ى أن�ه )) استدرك بعض�ها : (( بالمصحف ،و ضاع الذي لم يتنبه له ، ألنه قال

ال يشمل كل ما نزل من  -الجابريفي نظر –فالقرآن الكريم . ستدرك كل اآليات لم ي
هجري�ة ، و 11، فق�د ك�ان ناقص�ا من�ذ أن جمع�ه أب�و بك�ر س�نة  -غير المنسوخ-القرآن

جرية أُلحقت به اآلية التي استدركها زيد بن ه 25 ّحد عثمان المصحف سنة عندما و
الت�ي ل�م ُتس�تدرك ، فبق�ي الق�رآن ناقص�ا إل�ى يومن�ا ثابت ، و ضاعت اآليات األخرى 

 .هذا 
فما ه�و الس�بب ال�ذي أوص�ل الج�ابري إل�ى ه�ذه النت�ائج الخطي�رة و الباطل�ة ؟ ، إن�ه   

ألول�ى أن زي�د ب�ن ثاب�ت جم�ع الق�رآن زم�ن أب�ي أخطأ في فهم ال�روايتين ، ففه�م م�ن ا
وج��د أي��ة مفق��ودة م��ن س��ورة  -ف��ي زم��ن عثم��ان–بك��ر ،و فه��م م��ن الثاني��ة أن زي��دا 

ث��م اس��تنتج م��ن ذل��ك أن��ه م��ن . األح��زاب عن��د أح��د الص��حابة ، فألحقه��ا بالمص��حف 
. المحتم��ل أيض��ا أن تك��ون آي��ات أخ��رى ق��د ض��اعت م��ن الص��حابة ، ل��م يتنبه��وا له��ا 

لم يتنبه إلى أن رواية البخ�اري الثاني�ة مقس�مة إل�ى قس�مين ، ذلك، ألنه  فأخطأ في كل
األول يتعل��ق بعم��ل عثم��ان ف��ي طل��ب المص��حف اإلم��ام م��ن حفص��ة أم الم��ؤمنين ،و 

154Fنسخه و توحيده و إرجاع المصحف إلى حفصة

1 . 
أن�ه  و قسمها الثاني ال يتعلق باألول ، و إنما يخ�ص أي�ة األح�زاب الت�ي ذك�ر زي�د    
،و ل�يس  -رض�ي هللا عن�ه -لجمع األول زمن أب�ي بك�ردها ، يعني أنه افتقدها في اافتق

أي -رواي��ة البخ��اري األول��ى ، م��ع أن��هفه��ذا القس��م م��رتبط ب. تق��دها زم��ن عثم��انأن��ه اف
 -األول ف��ي نف��س الرواي��ة الثاني��ة المتعلق��ة ب��زمن عثم��ان القس��م ورد م��ع -القس��م الث��اني

ي الذي روى عنه البخ�اري الرواي�ة الثاني�ة ف�ّرق و الحقيقة أن الراو. -رضي هللا عنه
ق�ال اب�ن (( : بين قسمي الرواية الواحدة ، فعندما ذكر القسم األول ، قال مرة أخ�رى 

فق�دُت آي�ة م�ن : (( شهاب و أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت ق�ال 
 -ي�ه و س�لمص�لى هللا عل-األحزاب حين نسخنا المص�حف ، ق�د كن�ُت أس�مع رس�ول هللا

ِم��َن اْلُم��ْؤِمِنيَن ِرَج��اٌل " األنص��ارييقرأه��ا فالتمس��ناها فوج��دناها م��ع خزيم��ة ب��ن ثاب��ت 
لُوا َتْب�ِديالً  �ن َينَتِظ�ُر َوَم�ا َب�دَّ ن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ

155F))ي المصحف ، فألحقناها في سورتها ف"  -23: األحزاب -))

2  . 
    
فالقسم األول ال عالقة له بالقسم الث�اني ،و ال�راوي ق�د ف�ّرق بينهم�ا ، لك�ن الج�ابري   

جعل الرواية الثانية كلها قسما واحدا يتعلق بنس�خ الق�رآن و توحي�ده زم�ن عثم�ان ، و 
 و هنا حدث الخطأ ، إما ألن�ه ل�م ينتب�ه إل�ى األم�ر ، أو أن�ه تعم�د. بنى استنتاجه  عليه

 . إغفاله ليصل إلى زعمه بضياع بعض آيات القرآن 
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الت�ي  فما هي األدل�ةو إذا كان األمر على ما قررناه ، و زعم الجابري ال يصح ،     
أوله�ا يتمث�ل ف�ي ق�ول زي�د : إننا سنثبُت ما قلناه بالش�واهد القوي�ة اآلتي�ة  .ُتثبت ذلك ؟ 

زاب ح�ين نس�خنا المص�حف، فكن�ُت فقدُت آية من األح�: ((  -رضي هللا عنه-بن ثابت
)) أس��مع رس��ول هللا يقرأه��ا ، فالتمس��ناها فوج��دناها م��ع خزيم��ة ب��ن ثاب��ت األنص��اري 

فقوله هذا شاهد قوي على أن األمر يتعلق بعملية جم�ع للق�رآن الت�ي تم�ت زم�ن أب�ي .
فقدُت آية م�ن : (( بكر ، و ال يتعلق بعملية توحيد المصاحف زمن عثمان ، لهذا قال 

، فالرجل كان يقوم بعملية جمع للقرآن ، و ه�ذه ل�م تح�دث إال زم�ن أب�ي )) زاب األح
نس�يُت ، مم�ا يعن�ي أن�ه فق�د : فق�دتُ  ، و ل�م يق�ل : ، و ه�و ق�ال  -رضي هللا عن�ه-بكر

 . شيئا ماديا مكتوبا
هو دلي�ل آخ�ر ق�وي عل�ى أن )) ، فكنُت أسمع رسول هللا يقرأها : ((  كما أن قوله    

، و ه�ذا  -لص�الة و الس�المعلي�ه ا–وقت قريب العهد من وفاة رسول هللا عمله تّم في 
ال يصدق على ما حدث زمن عثم�ان ، و إنم�ا يص�دق عل�ى جم�ع الق�رآن ال�ذي ح�دث 

و ال يص�ح أن . هجرية التي ُتوفي في�ه رس�ول هللا  11زمن خالفة أبي بكر، في سنة 
ف�أين .  -رض�ي هللا عن�ه -نإن زيدا قال ذلك أثناء توحيد المصاحف زم�ن عثم�ا: ٌيقال

و بم�ا أن�ه ك�ان يحفظه�ا ، و يس�مع ! . هجري�ة ؟  25إل�ى  11سنة ، من  14كان مدة 
يقرأها ، فلماذا لم يكتبها في المصحف اإلمام زم�ن أب�ي  -عليه الصالة و السالم-النبي

فه�ذا أم�ر ال ُينس�ى به�ذه الطريق�ة ، . ربم�ا زي�د نس�يها : و ال يص�ح أن ُيق�ال . بكر ؟ 
الرجل ك�ان يحف�ظ الق�رآن كل�ه ، و متخصص�ا في�ه رس�ما و ت�الوة و فهم�ا ، و ال  ألن

و أي�ن ك�ان الص�حابي خزيم�ة . سنة ، و ال يتذكرها  14أن ينساها مدة  -واقعيا-يمكن
س�نة م�ن  14فه�ل ُيعق�ل أن تبق�ى اآلي�ة عن�ده . بن ثابت الذي كانت تلك اآلي�ة عن�ده ؟ 

أن تل�ك اآلي�ة بجم�ع الق�رآن زم�ن أب�ي بك�ر ، و فكل ذلك ُيثبت ! . دون أن ُيخبر بها ؟
 . ليس بتوحيده زمن عثمان 

ِم��َن اْلُم��ْؤِمِنيَن ِرَج��اٌل َص��َدقُوا َم��ا ((و الش��اهد الث��اني يتمث��ل ف��ي أن الق��ول ب��أن آي��ة   
لُوا َتْب��دِ  ��ن َينَتِظ��ُر َوَم��ا َب��دَّ ��ن َقَض��ى َنْحَب��ُه َوِم��ْنُهم مَّ َ َعَلْي��ِه َفِم��ْنُهم مَّ -))يالً َعاَه��ُدوا هللاَّ

هجرية عن�دما وح�ده عثم�ان ، ه�و ق�ول  25ألحقت بالمصحف سنة   -23: األحزاب 
إال عن�دما ُوح�د ف�ي تل�ك  س�نة ، و ل�م تنتب�ه إلي�ه األم�ة 14يعني أن القرآن ظل ناقصا 

فأم��ا ش��رعا ف��إن الق��رآن الك��ريم ن��ص ّ . ش��رعا و عق��ال  و ه��ذا ق��ول باط��ل.  الس��نة 
: به ،و إنه ال يأتي�ه البط�ل أب�دا ، ف�ي قول�ه تع�الى صراحة على أن هللا تعالى حفظ كتا

ا َل�ُه َلَح�افُِظوَن (( ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ �ُه َلِكَت�اٌب َعِزي�ٌز َال ((، و  -9: الحج�ر -))إِنَّ َوإِنَّ
ْن َحِكيٍم َحِميٍد    - 42 -41:فص�لت  -))َيأِْتيِه اْلَباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلفِِه َتنِزيٌل مِّ

ترك الق�رآن ك�امال ال نق�ص  -صلى هللا عليه و سلم-،و هذا يعني بالضرورة أن النبي
 .فيه ، و أنه لم يتعرض بعده إلى أي نقص و ال زيادة و ال تحريف 

 
س�نة حت�ى  14كما أن ذلك الزعم يعني أن األمة اجتمعت على خطأ و ض�الل م�دة    

ضه ضائعا إلى يومنا هذا ، مما يعني أنها ما تزال استدركت بعض القرآن ،و بقي بع



و ه�ذا زع�م باط�ل مخ�الف للح�ديث . اض�ر على ذلك الخطأ و الض�الل إل�ى وقتن�ا الح
156Fأمة اإلسالم ال تجتمع على ضاللالذي نّص على أن  النبوي

1 . 
و أما عقال ، فال يصح في العقل أن أمة اإلسالم التي ه�ي أم�ة العل�م و الجه�اد الت�ي   

فيها عدد كبير يحفظ القرآن كله ، و كثير القراءة له ، تنسى أي�ة م�ن الق�رآن م�دة كان 
س��نة ،فه��ذا ال يمك��ن أن يح��دث ، خاص��ة إذا علمن��ا أن ه��ذه اآلي��ة المزع��وم أنه��ا  14

ُنس���يت ، تتعل���ق بالجه���اد ال���ذي ه���و م���ن أساس���يان دي���ن اإلس���الم ،و ق���د ض���رب في���ه 
الف�رس و ال�روم ، فكان�ت له�م تل�ك  المسلمون أروع البطوالت ، و به أط�احوا دولت�ي

ِم�َن اْلُم�ْؤِمِنيَن : ((اآلية محركا قوي�ا للجه�اذ و الم�وت ف�ي س�بيل هللا ، فه�ي تق�ول له�م 
لُوا  �ن َينَتِظ�ُر َوَم�ا َب�دَّ ن َقَضى َنْحَبُه َوِم�ْنُهم مَّ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ

 . سنة  14إن آية كهذه ال يمكن أن تنساها أمة اإلسالم .  -23: األحزاب -))َتْبِديالً 
  
و الشاهد الثالث يتمثل في أن جمع أبي بكر للقرآن شمل الق�رآن كل�ه ، و بم�ا األم�ر   

��ن َقَض��ى ((ك��ذلك ف��إن آي��ة  َ َعَلْي��ِه َفِم��ْنُهم مَّ ِم��َن اْلُم��ْؤِمِنيَن ِرَج��اٌل َص��َدقُوا َم��ا َعاَه��ُدوا هللاَّ
لُوا َتْبِديالً َنْحَبُه َومِ  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ، كان�ت ق�د ُجمع�ت فع�ال   -23: األح�زاب -))ْنُهم مَّ

أم�ر  -رض�ي هللا عن�ه -أولها إن أب�ا بك�ر: و الشاهد على ذلك األدلة اآلتية . و لم ُتنس
157F))فتتب��ع الق��رآن فاجمع��ه : (( زي��دا بجم��ع الق��رآن كل��ه و ل��يس بعض��ه ، فق��ال ل��ه 

و .  2
ت ، و حرص��ه جه��ود زي��د ف��ي جمع��ه للق��رآن م��ن الص��دور و الم��دوناالث��اني ه��و أن 

ليل قوي على أنه جمع كل القرآن ، خاصة و أنه كان يحفظه الشديد على ذلك ، هو د
فلما افتق�د آي�ة  . كله ، فلو ضاع منه شيء أو نسيه لذكر ذلك و استمر في البحث عنه

ذل�ك  ها مكتوب�ة عن�دبح�ث عنه�ا حت�ى وج�د  -كان يحفظها و سمعها م�ن رس�ول هللا–
: إن�ه يق�ول فيه�ا  -رضي هللا عنه -و الثالث هو شهادة علي بن أبي طالب . الصحابي

إن أب�ا بك�ر أول م�ن جم�ع الق�رآن ب�ين . أعظم الناس أجرا في المصاحف أب�و بك�ر(( 
158F))لوحين 

فهذه شهادة عامة تش�مل ك�ل الق�رآن ، فل�و ك�ان نقُ�ص من�ه ش�يء ألش�ار .  3
 . طالب إلى ذلك علي بن أبي 

المص�احف  -رض�ي هللا عن�ه -هو أنه عندما َوّحد عثمان بن عف�ان و الدليل الرابع    
على أن الذين تولّوا تل�ك العملي�ة نس�خوا المص�احف  -و غيره -نّصت رواية البخاري

م��ن المص��حف اإلم��ام ال��ذي جمع��ه الص��ّديق ،و ك��ان عن��د حفص��ة أم الم��ؤمنين ، ث��م 
المص��احف المنس��وخة ش��يئا ل��م يك��ن موج��ودا ف��ي أرجع��وه إليه��ا ،و ل��م ُي��دخلوا ف��ي 

فهذا دليل ق�وي دام�غ . المصحف اإلمام ،و ال قاموا بعملية جمع جديدة للقرآن الكريم 
 .   على بطالن زعم الجابري 

 
 -رض�ي هللا عن�ه -و الدليل الخامس يتمثل في أنه عندما ُجمع القرآن زمن أبي بكر   

فل�و . انتق�ادات م�ن الص�حابة لعملي�ة الجم�ع  لم تحدث أية معارضة ، و ال ظهرت أية
حدثت أية نقائص ، أو أُهملت آيات أو أُسقطت من المصحف اإلمام م�ا س�كت ه�ؤالء 
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159Fو بم�ا أن ذل�ك ل�م يح�دث. ،و لتدخلوا فورا لتدارك األمر 

، دل ه�ذا عل�ى أن الق�رآن  1
 . قد ُجمع كله زمن أبي بكر 

 
الص�حابة الق�راء المتخصص�ين ف�ي الق�رآن رة كث� و أما الشاهد الرابع فيتمثل ف�ي أن  

160Fحفظ���ا و ت���الوة و رس���ما

، و ش���دة اهتم���ام الص���حابة ب���القرآن و تعظ���يمهم ل���ه ، و  2
كتاب�ة و –حرصهم على تبليغه إل�ى ك�ل بن�ي آدم  ، ك�ل ذل�ك يجع�ل االهتم�ام ب�القرآن 

 . أمرا ضروريا يحول دون حدوث أي نقص و ال زيادة فيه  -حفظا
نزل��ت ف��ي الل��ذين )) م��ن الم��ؤمنين رج��ال     (( ده أن آي��ة و الش��اهد الخ��امس مف��ا   

للهجرة ، نزلت في أنس بن النضر و أص�حابه ال�ذين  3اُستشهدوا في غزوة أحد سنة 
161Fل هللا ع�ن ه�ذه اآلي�ةو قد سأل الصحابة رس�و. استشهدوا معه 

فه�ل ُيعق�ل أن ه�ذه .  3
ن رس��ول هللا ، و اآلي��ة الت��ي ش��هد الص��حابة نزوله��ا عل��ى ش��هداء ب��در ، و س��معوها م��

س��ألوه عنه��ا ، أنه��ا تغي��ب ع��نهم أو ينس��وها عن��دما ُجم��ع الق��رآن زم��ن أب��ي بك��ر ، ث��م 
أرض الواقع إن هذا ال يمكن أن يحدث على ! . !سنة ؟ ؟  14يستمر نسيانهم لها مدة 

. 
فق��دُت آي��ة م��ن األح��زاب ح��ين نس��خنا : ((  -رض��ي هللا عن��ه –كم��ا أن ق��ول زي��د    

ال يعني أنه  ))يقرأها  -صلى هللا عليه و سلم –مع رسول هللا المصحف ، قد كنُت أس
نسيها كلية ، و لم يكن الصحابة على علم بها ، و إنما يعني أنه لم يجدها مكتوب�ة ف�ي 
نسخها األصلية التي ُكتبت بين يدي رسول هللا ، حتى وجدها مكتوب�ة عن�د الص�حابي 

ك��ان يحفض��ها و س��معها م��ن  -و غي��ره م��ن الص��حابة–و إال فه��و . خزيم��ة ب��ن ثاب��ت 
: ،و يُِ◌ؤيد ذلك أيض�ا أن�ه ل�م يث�ق  كما صّرح هو بذلك -صلى هللا عليه و سلم-النبي

و ُيؤيد ذلك أيضا . فقدت ، مما يعني أنه فقدت شيئا ماديا مكتوبا : نسيُت ،و إنما قال 
، مم�ا ُيش�ير إل�ى أن�ه فق�د .  ح�ين نس�خنا المص�حف، فقدت آي�ة م�ن األح�زاب  أنه قال

مكتوب ال المحفوظ ، فعندما وصل إلى التدوين لم يج�د النس�خة األص�لية لتل�ك اآلي�ة ال
  .التي كان يحفظها 

  
أي ما بين –جرية ه 25-11: المسلمين فيما بين سنتي أن و الشاهد السادس مفاده    

ِم�َن اْلُم�ْؤِمِنيَن ِرَج�اٌل ((كان�ت آي�ة  -جمع القرآن زمن الصّديق و توحيده زم�ن عثم�ان
لُوا َتْب�ِديالً صَ  �ن َينَتِظ�ُر َوَم�ا َب�دَّ ن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ َدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ
فم��ن ذل��ك أن��ه ف��ي معرك��ة . معروف��ة ل��ديهم ، و متداول��ة بي��نهم   -23: األح��زاب -))

ِم�َن : ((ه تعالى للهجرة ، كان احد المسلمين ُيعانق فرسه و يتلو قول 14القادسية سنة 
�ن َينَتِظ�ُر  �ن َقَض�ى َنْحَب�ُه َوِم�ْنُهم مَّ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ

لُوا َتْب��ِديالً  و عن��دما ف��تح القائ��د الُمظف��ر أب��و عبي��دة ب��ن .  162F4 -23: األح��زاب -))َوَم��ا َب��دَّ
ب��ن  منطق��ة غ��زاز أم��ر الش��اعر ربيع��ة -رض��ي هللا عن��ه–) هجري��ة 18ت (الج��راح 

ِم�َن   : ((معمر بأن يخطب في الجيش ، فكان مم�ا قال�ه له�م أن�ه ذّك�رهم بقول�ه تع�الى 
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�ن َينَتِظ�ُر  �ن َقَض�ى َنْحَب�ُه َوِم�ْنُهم مَّ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ
لُوا َتْبِديالً  163F  -23: األحزاب -))َوَما َبدَّ

 -و عن�دما أرس�ل الخليف�ة عم�ر ب�ن الخط�اب.  1
رسالة إلى قائده أبي عبيدة بن الجراح تتعلق بالجهاد ، كان مم�ا ج�اء  -رضي هللا عنه

�ن َينَتِظ�رُ : ((ه تع�الى فيها أنه ذّكره بقول� �ن َقَض�ى َنْحَب�ُه َوِم�ْنُهم مَّ 164F)) َعَلْي�ِه َفِم�ْنُهم مَّ

2  .
إن تلك اآلية كان�ت مفق�ودة ، و نس�يها المس�لمون ، و ل�م : قال فهل يصح بعد هذا أن يُ 

 25عثم��ان س��نة الخليف��ة  يت��ذكرها إال زي��د ب��ن ثاب��ت عن��دما وّح��د المص��احف زم��ن 
و أل�يس . جرية ؟ ه 25منتشرة بين المسلمين قبل سنة ألم تكن تلك اآلية ! . رية ؟هج

 ! .هذا الزعم من األباطيل و المضحكات ؟ 
هو أن موقفنا الذي ذكرناه من أن رواية البخاري الثاني�ة ال تتعل�ق  لسابعو الشاهد ا   

بحادثة واحدة فقط ، و إنما تتعلق بحادثتين منفص�لتين زمان�ا و موض�وعا و ظروف�ا ، 
. قد قال به بعض أهل العلم المتقدمين ، كالخطيب البغدادي ،و اب�ن حج�ر العس�قالني 

مجمع هو الذي تصّرف في رواية الشهاب  فذكرا أن الراوي إبراهيم بن إسماعيل بن
165Fالزهري

بمعن�ى أن�ه ه�و ال�ذي أدم�ج روايت�ين .  -التي أوردها البخاري في ص�حيحه-3
 . في رواية واحدة 

و منهم أيضا الحافظ ابن كثير ، إنه تنبه إلى الخلل الذي ح�دث ف�ي رواي�ة البخ�اري   
و أم���ا م���ا رواه : (( لالثاني���ة ،و فص���ل القس���م الث���اني منه���ا ع���ن القس���م األول ،  فق���ا

الزهري عن خارجة عن أبي�ه ف�ي ش�أن آي�ة األح�زاب،و إلح�اقهم إياه�ا ف�ي س�ورتها ، 
و إنما ه�ذا ك�ان ح�ال جم�ع الص�ديق الص�حف . فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر 

كما جاء ُمصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري عن عبيد بن السباق ع�ن زي�د 
و ليس�ت . فألحقناه�ا بس�ورتها م�ن المص�حف : ذلك إنه ق�ال  و الدليل على. بن ثابت 

166F))هذه اآلية ُملحقة في الحاشية في المصاحف العثمانية 

4  . 
 

أن القسم الثاني من رواية البخ�اري الثاني�ة ه�ي  -من تلك الشواهد –بذلك يتبين و     
ال  ،و رواي��ة مس��تقلة ع��ن القس��م األول ، و ت��رتبط بجم��ع زي��د للق��رآن زم��ن أب��ي بك��ر

و بذلك يسقط فهم الجابري و استنتاجه منه ،و يتبين أن . ترتبط بتوحيده زمن عثمان 
، فلم تنقصه  -رضي هللا عنه -القرآن الكريم كان كامال عندما جمعه أبو بكر الصديق

آية ، و ال كلمة ، و ال حرف ، ألن هللا تعالى تولى حفظ�ه ، ف�وفر ل�ه الظ�روف الت�ي 
، و صحابته ،و من جاء بعدهم إل�ى يومن�ا  -لصالة و السالمعليه ا-حفظته زمن النبي

 .هذا 
 
ب�أن جم�ع الق�رآن زم�ن و أما قول الجابري بأنه ُيس�تفاد م�ن رواي�ة البخ�اري الثاني�ة   

أبي بكر اقتصر على جمع الص�حف ، بينم�ا ك�ان جمع�ه ف�ي عه�د عثم�ان عب�ارة ع�ن 
ألن�ه م�ا  يص�ح ، فه�و اس�تنتاج ال. ضم لتلك الصحف ، و جعله�ا ف�ي مص�حف واح�د 

،و حدث للقرآن زمن أبي بكر ليس هو مجرد تجميع للصحف التي ُكتب فيه�ا الق�رآن 
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و . إنما هو أيضا تكوين لمص�حف جدي�د كتاب�ة و تنظيم�ا ، ُع�رف بالمص�حف اإلم�ام 
 : الدليل على ذلك الشواهد اآلتية 

ذك�رت أن  -قالمتعلقة بجم�ع الق�رآن زم�ن الص�ّدي–أولها إن رواية البخاري األولى   
فه�و إذاً ق�د جم�ع ...)). فقدُت آي�ة م�ن األح�زاب ح�ين نس�خنا المص�حف : (( زيدا قال

       . و أعاد نسخها في مصحف واحد  -المتنوعة األحجام و األنواع–الصحف 
عن��دما أراد توحي��د  -رض��ي هللا عن��ه -و ثانيه��ا ه��و أن الخليف��ة عثم��ان ب��ن عف��ان   

167Fصة المصحف اإلم�ام ، فنس�خه و أع�اده إليه�االمصاحف طلب من أم المؤمنين حف

1  .
و هذا يعن�ي أن الق�رآن الك�ريم أُعي�د نس�خه ف�ي مص�حف واح�د يمك�ن حمل�ه و نقل�ه و 

علي�ه الص�الة و -القرآن في الصحف التي ُكت�ب فيه�ا زم�ن النب�ي و لو أُبقي. إرجاعه 
ة األحج�ام و المواد التي ُكتب فيها كانت متنوع�ألن . لما أمكن نقله في كتاب  -السالم
الم��واد ، م��ن ص��لبة و لين��ة ،كالعظ��ام ، و األحج��ار الرقيق��ة ، و الجري��د ، و  كثي��رة

فل��و ُجمع��ت ه��ذه الم��واد الجامع��ة لك��ل الق��رآن لتكون��ت كوم��ة . الرق��اع ، و الق��راطيس 
و ه��ذا كل��ه . كبي��رة يص��عب حمله��ا و ال يمك��ن تك��وين مص��حف منه��ا ،و ال تص��فحه 

نسخه في مصحف واحد ُمكّون م�ن من أبي بكر أُعيد يستلزم أن القرآن عندما ُجمع ز
 . مواد لينة و رقيقة كالجلد و الورق 

م�ا رواه اب�ن حج�ر العس�قالني و ج�الل ال�دين الس�يوطي ، و الشاهد الثالث يتمثل في   
168Fفذكر األول أن الق�رآن عن�دما ُجم�ع زم�ن أب�ي بك�ر أُعي�دت كتابت�ه ف�ي ق�راطيس

و .  2
كان ُمفرق�ا ُجم�ع زم�ن أب�ي بك�ر ف�ي أوراق ، و ُض�م ف�ي  ذكر الثاني أن القرآن بعدما

169Fمصحف واحد ، و ُربطت أوراقه بخيط حتى ال يضيع منها شيء

3  . 
 

فه�و ل�يس كم�ا ذه�ب إلي�ه  -رض�ي هللا عن�ه -و أما م�ا ح�دث للق�رآن زم�ن عثم�ان     
الج��ابري ، و إنم��ا ه��و عملي��ة نس��خ للمص��حف اإلم��ام ف��ي مص��احف جدي��دة حس��ب 

و . ، و ه�و أيض�ا توحي�د ل�ه و لرس�مه و لقراءات�ه م�ن جه�ة ثاني�ة األمصار من جه�ة 
 . هذا أمر صّرحت به رواية البخاري السابق ذكرها ، لكن الجابري أغفل ذلك 

  
و أُشير هنا إلى أن الجابري قال باحتمال أن يكون القرآن قد ض�اعت من�ه آي�ات ،و   

من القرآن آيات أم ال ؟  هل سقطت: ثم ذكر موقف أهل السنة و الشيعة من . رّجحه 
، فذمر أن السنيين قال بعض�هم ب�أن م�ا س�قط م�ن الق�رآن ه�و م�ن المنس�وخ ، و أنك�ر 

إن ما ُذكر من الزيادة و النقص�ان ف�ي : يكون ذلك من النسخ ، و قالوا (( آخرون أن 
170F))القرآن يرجع إلى خبر اآلحاد ، و أن القرآن ال يثبت بها، و إنما يثبت بالتواتر 

4   . 
  

و قول��ه ه��ذا ص��حيح ، فق��د ق��ال ب��ه علم��اء س��نيون ، لك��ن كالم��ه ه��ذا ن��اقص ، ألن     
إن كثيرا مما يتعلق بتاريخ القرآن شكال و مضمونا ، كالنس�خ و : السنيين قالوا أيضا 
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171Fالقراءات هو من الضعيف و الموضوع المكذوب الذي ال يص�ح أص�ال

و نح�ن ق�د .  1
ره��ا الج��ابري ، و بين��ا أن معظمه��ا ال يص��ح س��بق أن تتبعن��ا الروي��ات الس��ت الت��ي ذك

و قد تتبعُت روايات كتاب المصاحف البن أبي داود ، فتبين لي أن . إسنادا و ال متنا 
رواي�ة غي�ر ص�حيحة ، بعض�ها ض�عيف ، و بعض�ها اآلخ�ر  160من بينها أكث�ر م�ن 

172Fموضوع

ض علما بأنه ال ُيوجد من بين علماء أهل السنة من قال ب�أن الق�رآن تع�رّ .  2
 . للتحريف بالزيادة أو بالنقصان أو بهما معا 

 
، و أم��ا موق��ف الش��يعة ، فق��د ذك��ر الج��ابري نصوص��ا م��ن كت��بهم المعتم��دة عن��دهم   

و أش�ار إل�ى . الزي�ادة و النقص�ان نّصت صراحة بتعرض الق�رآن للتحري�ف الواس�ع ب
173Fن بع��ض علم��ائهم أنك��ر ذل��كأ

هم ل��م يتنب��ه إل��ى أن ق��ول بعض�� -أي الج��ابري–لكن��ه .  3
بعدم التحريف هو مظهر م�ن مظ�اهر التقي�ة الت�ي ُيمارس�ها الش�يعة ، فه�ي أص�ل م�ن 

و إال ف��إن ق��ولهم بتحري��ف . أص��ول م��ذهبهم يس��تخدمونها ف��ي ح��وارهم م��ع الس��نيين 
الق���رآن ه���و م���ن ض���روريات م���ذهبهم ، ألن م���ذهبهم ال يثب���ت ب���القرآن إال إذا ق���الوا 

و ه��ذا زع��م . ل��ى م��ذهبهم اإلم��امي بتحريف��ه ،و أن��ه ُح��ذفت من��ه اآلي��ات الت��ي ت��نص ع
باط��ل ينقض��ه الق��رآن الك��ريم ، و الرواي��ات الحديثي��ة و التاريخي��ة الص��حيحة الموافق��ة 

 . للقرآن نفسه 
و بما أننا قد انتهينا من تتبع الرواي�ات الت�ي أورده�ا الج�ابري كش�واهد عل�ى زعم�ه   

فم�ا ه�و موق�ف .  تصح و ال رواية واحدة منه�ا بتعرض القرآن للتحريف ، و التي لم
 . الجابري الحقيقي و الصريح من هذا األمر ؟ 

إنه لم يكن صريحا واضحا ف�ي موقف�ه النه�ائي ، إن�ه ت�ارة ُيلّم�ح ، و ت�ارة يفت�رض    
االحتم��االت ، و ت��ارة أخ��رى ُيغ��الط و ُي��دلّس ، و ُي��ؤّول و يختف��ي وراء النص��وص 

 هشاراته و تلميحاته و استنتاجاتلكن يمكننا معرفة موقفه النهائي من تتبع إ. الشرعية 
 . لذا سنذكر طائفة من أقواله تساعدنا على معرفة ذلك . 

هل المصحف اإلمام الذي ُجمع زمن عثم�ان يض�م الق�رآن : أولها إنه تساءل بقوله    
جميع ما نزل من آيات و سور ، أم أنه س�قطت من�ه أو ُرفع�ت من�ه أش�ياء ح�ين : كله 

174Fجمع��ه

عل��ى –ج��واب ع��ام مف��اده أن جمي��ع علم��اء اإلس��الم فأج��اب ع��ن ذل��ك ب.  ؟ 4
ل�م ُت�درج ف�ي يعترف�ون بوج�ود آي�ات و ربم�ا ُس�ور س�قطت ،و  -اختالف تخصصاتهم

175Fثم شرع في ذكر أنواع اإلسقاط و ال�نقص. ةالمصحف ، ألنها منسوخ

،و ه�ي الت�ي  5
 .سبق أن ناقشناه فيها ،و رددنا عليه من خاللها 

ه إذا كان س�ؤال الج�ابري يتعل�ق باآلي�ات المنس�وخة و نحن نرى أمرا آخر ، هو أن   
فإن سؤاله هذا ال يصح طرحه أصال ، ألن�ه ف�ي غي�ر محل�ه . كما أجاب هو عن ذلك 

، و ال جدوى منه ، و هو عبث ، ألن جوابه معروف مسبقا شرعا و تاريخ�ا و عق�ال 
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خت و ألن اآليات التي ثبت نس�خها ه�ي من�ذ أن ن�زل ال�وحي بنس�خها ، فه�ي ق�د ًنس�. 
ل�ن و من ث�م ف�إن الص�حابة . أُزيلت و ُرفعت من المصحف المكتوب و المحفوظ معا 

،و ال عج�ب  و طبيع�ي ُيدّونوها و ال يكتبونها ف�ي المص�حف  ،و ه�ذا أم�ر ض�روري
فيك��ون عمله��م ه��ذا ه��و ن��وع م��ن . ، لك��ن المرف��وض ه��و ل��و أنه��م دّونوه��ا في��ه   في��ه

و أم�ا . هللا تعالى و أزاله من كتابه العزيز التحريف للقرآن ألنهم أدخلوا فيه ما نسخه
عدم كت�ابتهم ل�ذلك المنس�وخ ف�ي المص�حف فه�و األم�ر الص�حيح و الص�واب ال�ذي ال 
يص��ح أن نس��ميه إس��قاطا ، و ال تحريف��ا ، و ال إنقاص��ا ، ألن��ه تطبي��ق ألم��ر ش��رعي ، 

كتاب��ة  بس��ؤاله ، عن��دما س��ّمى ع��دم لك��ن الج��ابري ٍأرد أن ُيوهمن��ا. أم��ر هللا تع��الى ب��ه 
 . الصحابة للمنسوخ إسقاطا ، فهذا سؤال ال يصح طرحه أصال 

أخطا في طرحه لهذا السؤال ؟ ، نعم إنه أخطأ ف�ي ذل�ك ، فه�و س�ؤال فهل الجابري   
لكن يبدو أنه تعمد طرحه ليختفي من وراء النسخ ، و يصل إلى ما . ال يصح طرحه 

ه�ل عن�دما : أن�ه أردا أن يس�أل حقيق�ة الرج�ل و يب�دو ل�ي أن . ُيريد طرحه و تحقيق�ه 
. جمع الصحابة القرآن زادوا فيه ،و أنقصوا منه ، و ض�اع م�نهم ش�يء م�ن الق�رآن ؟

و سؤال كهذا ال يصح ان يطرحه مسلم أبدا ، اللهم إال إذا طرحه من باب االفت�راض 
و االحتم��ال لل��رد عل��ى الط��اعنين ف��ي الق��رآن الك��ريم ، فه��و ق��د طرح��ه افتراض��ا ال 

و أما إذا طرحه اعتقادا باحتمال صوابه ، أو لتصويبه ، فه�و نق�ض إليمان�ه  .اعتقادا 
،و عليه أن ُيراجع نفس�ه ،و ُيج�دد إيمان�ه بالتوب�ة و االس�تغفار م�ن جه�ة ، و يعل�م أن�ه 

و اليق�ين و المجاه�دة  صمتناقض مع نفسه ،و عليه أن يسعى إلزالة تناقض�ه ب�اإلخال
. 
 

كان�ت هن�اك آي�ات ل�م تك�ن معروف�ة : (( الجابري قال  ثاني فمفاده أنو أما القول ال   
176F))من لدن الجميع ، و أن زيد بن ثابت استدرك بعض�ها 

و قول�ه ه�ذا في�ه تغل�يط و .  1
و زعم�ه ه�ذا باط�ل و . تدليس ،و يتضمن القول بضياع شيء من القرآن لم ُيستدرك 

نزوله�ا ،  ال يصح ، ألن�ه إذا كان�ت بع�ض اآلي�ات ل�م يك�ن يعرفه�ا ك�ل الص�حابة عن�د
، فه�ذا ال يطع�ن ف�ي توثي�ق الق�رآن  -عليه الصالة و السالم -ألنهم لم يكونوا مع النبي

و حفظ��ه ، ألن رس��ول هللا ك��ان إذا ن��زل علي��ه ال��وحي أخب��ر أص��حابه ب��ذلك و أم��ر 
و الشاهد على ذلك أيضا أن عمر بن الخط�اب عن�دما اقت�رح عل�ى أب�ي بك�ر .  بكتابته

شى أن يستحر القت�ل ب�القراء ف�ي الم�واطن ، في�ذهب كثي�ر أخ: (( جمع القرآن قال له 
177F)) إال أن تجمعوهمن القرآن ، 

اكتبوه ، أو دّونوه ، أو أكمل�وا كتابت�ه ،و إنم�ا ق�ال : . 2
و نف�س األم�ر . ،ألنه كان يعل�م أن الق�رآن كل�ه محف�وظ ت�دوينا و حفظ�ا. اجمعوه : له 

فل�م يق�ل ل�ه ".   جمع�هاتبع الق�رآن فت:" فقال له  -رضي هللا عنهما -قاله أبو بكر لزيد
 .  على بطالن زعم الجابري فهذا دليل دامغ . أكتبه ، أو أكمل كتابته 

   
أي دلي��ل ص��حيح ُيثب��ُت أن رس��ول هللا ك��ان ال يكت��ب بع��ض  الج��ابري ال يمل��ك و    

،و ل�ذا ف�إن زع�م الج�ابري باط�ل ش�رعا و تاريخ�ا . اآليات ،و ال ُيخب�ر به�ا أص�حابه 
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�َك َوإِن لَّ�ْم َتْفَع�ْل َفَم�ا : ((ه تعالى ينقضه قول بِّ ُس�وُل َبلِّ�ْغ َم�ا أُن�ِزَل إَِلْي�َك ِم�ن رَّ َها الرَّ َيا أَيُّ
��اِس إِنَّ ّهللاَ الَ َيْه��ِدي اْلَق��ْوَم اْلَك��افِِريَن  : المائ��دة -))َبلَّْغ��َت ِرَس��اَلَتُه َوّهللاُ َيْعِص��ُمَك ِم��َن النَّ

ل القرآن ، قبل أن يسمع به باقي الصحابة ، كما أن معرفة بعض الصحابة بنزو -67
علي�ه الص�الة و -ال تقدح في القرآن ، ألنه ال ُيعقل أن يك�ون ك�ل الص�حابة عن�د النب�ي

لذا كان الحاضرون ُيخبرون الغائبين بم�ا ن�زل م�ن . ليحضروا نزول الوحي  -السالم
 . القرآن الكريم 

 
لتوبة ، و ألية م�ن س�ورة األح�زاب و أما استدالله باستدراك زيد آليتين من سورة ا  

، بمعن�ى أن�ه ح�دث نس�يان ، فقد سبق أن بينا باألدلة القاطعة أن ذلك لم يكن استدراكا 
و إنم�ا ال�ذي ح�دث ه�و أن . و ضياع لها فتذكرها زيد بن ثابت و ألحقها بالمصحف  

بس�بب زيدا عندما جمع القرآن زمن أبي بكر افتقد تلك اآليات مكتوب�ة ، و ل�م يفتق�دها 
النس��يان و الض��ياع ، فخ��رج يبح��ث ع��ن المكت��وب و ل��يس ع��ن المحف��وظ ، ألن��ه ه��و 

علي�ه الص�الة -،و سمعها بنفسه م�ن النب�ي  -كغيره من الصحابة-شخصيا كان يحفظها
 .،و هذا أمر سبق أن أثبتناه و وثقناه  -و السالم

 
م�ن ل�دن و لذلك ال يصح ق�ول الج�ابري ب�أن زي�دا اس�تدرك آي�ات ل�م تك�ن معروف�ة    

فه��و ل��م يس��تدرك ش��يئا م��ن الق��رآن ، و إنم��ا جمع��ه بطريق��ة علمي��ة قم��ة ف��ي . الجمي��ع 
و األص�ل  الُم�تقن التوثيق و الحرص و الموضوعية ، جمع من خاللها ب�ين المحف�وظ

و ق��د تم��ت العملي��ة عل��ى ي��د رج��ل ُمخ��تص ف��ي الق��رآن حفظ��ا و رس��ما و .  المكت��وب
ن الص��حابة ، و ك��ان يخ��رج إل��يهم و ق��راءات ، و م��ع ذل��ك أش��رك ف��ي عمل��ه غي��ره م��

يجمعه من الصدور و المكتوب ، تحت رعاي�ة خليف�ة المس�لمين أب�ي بك�ر ، و وزي�ره 
و لم يتوق�ف م�ن الجم�ع إال بع�دما تأك�د يقين�ا أن�ه جم�ع ك�ل .  -رضي هللا عنهما -عمر

178Fالقرآن ألنه كان يحفظه كله ، معتمدا على المحفوظ و المكت�وب مع�ا

، و ب�ذلك يت�بن  1
ا عندما زعم أن زيدا استدرك بعض اآليات م�ن الجابري كان محرفا ُمغالطا ُمدلسأن 

 . القرآن الذي لم يكن معروفا لدي جميع الصحابة 
 
بع�دما ع�رض الرواي�ات الت�ي أش�ارت إل�ى –و أما القول الثالث فمفاده أن الج�ابري   

179Fسقوط شيء من القرآن

ل بص�دد آي�ة ف�إذا تجاوزن�ا م�ا قي�: (( عّقب على ذلك بقوله  -2
أو بضع آيات مم�ا س�بق ذك�ره ، باعتب�ار أن ذل�ك م�ن الم�ور المقبول�ة ف�ي ك�ل عملي�ة 

م��ن س���ورتي  –، و ال نعتق��د أن م���ا س��قط منهم���ا )) جم��ع ت��تم ف���ي ظ��روف مماثل���ة 
من اآلي�ات ، إذا ك�ان هن�اك س�قوط بالفع�ل يتعل�ق به�ذا الموض�وع  -األحزاب و التوبة

ه�و أن يك�ون الج�زء الس�اقط  -التخم�ين ال غي�رعلى س�بيل  –و كل ما يمكن قوله ... 
و أم�ا س�ورة األح�زاب فيب�دوا أن م�ا س�قط ... من س�ورة ب�راءة ه�و القس�م األول منه�ا

180F...))منها ُمبالغ فيه 

3  . 
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إن��ه بن��ى قول��ه ه��ذا عل��ى التغل��يط و الت��دليس ، و التخم��ين و الظ��ن ، و ه��و ق��ول ال    
الروايات الت�ي اعتم�د عليه�ا ف�ي بينا أن يصح شرعا و ال تاريخا ، ألنه أوال سبق أن 

قوله بتحريف القرآن هي روايات باطلة إسنادا و متنا ، و الصحيح منها ال عالق�ة ل�ه 
و بين�ا أن النس��خ ال يص��ح تس�ميته إس��قاطا و ال ض��ياعا ،و ه�و أم��ر ت��م . ب�ذلك ال��زعم 

ي لك�ن الج�ابر. على يد رسول هللا و في زمن�ه ، عل�ى مس�مع و م�رأى م�ن الص�حابة 
ُمص��ر عل��ى تس��مية النس��خ بأن��ه إس��قاط ، ليختف��ي م��ن ورائ��ه ف��ي إث��ارة الش��كوك و 

 . الشبهات، من جهة ، و الطعن في القرآن و الصحابة الذين جمعوه من جهة أخرى 
أم�ر معق�ول و بض�ع آي�ات أثن�اء جم�ع الق�رآن بأن�ه  و أما زعمه بأن سقوط آي�ة أو    

ألن الق�رآن يختل�ف . ،و ل�يس عادي�ا  قول باطل مردود ، و غي�ر معق�ول عادي ، فهو
ع��ن ك��ل كت��ب العل��م ، و ُجم��ع بطريق��ة علمي��ة موض��وعية دقيق��ة و مض��بوطة ، عل��ى 
أيدي جماعة مؤمنة ُمخلصة ، تقية متخصصة ، مارست عمله�ا ف�ي ظ�روف سياس�ية 

اش��دة ُممثل��ة لألم��ة و ُمتح��دة و اجتماعي��ة و فكري��ة عادي��ة للغاي��ة ، ف��ي ظ��ل خالف��ة ر
لك توفر الرعاية و التوفيق اإللهيين للصحابة ، ألن هللا تع�الى تكف�ل معها،و قبل كل ذ

بتل�ك الطريق�ة ، و ف�ي فعملية ت�تم ف�ي . بحفظ كتابه ، و أخبرنا أنه ال يأتيه الباطل أبدا
تلك الظروف ال يمكن أن يدخلها نق�ص و ال خل�ل ،و ال يمك�ن أن يض�يع فيه�ا ح�رف 

 .من القرآن الكريم 
األمر من جهة ، و هّون من دعوى سقوط أية أو بضع آي�ات لكن الجابري عكس     

من القرآن من جهة أخرى و جعل ذلك أم�را عادي�ا للغاي�ة ، فه�و مقب�ول و ُمب�رر ، و 
و  النف��وس تتقب��ل افت��راءهفع��ل ذل��ك بطريق��ة تغليطي��ة تدليس��ية ليجع��ل . ال ح��رج في��ه 

. رفض�ه كلي�ة   مغالطته تدريجيا ، حتى تصل إلى القول بتحريف القرآن صراحة ،و
فبما أن القرآن حدث فيه نقص ، و ضاع منه قلي�ل م�ن اآلي�ات ، : و تبدأ العملية هكذا

و بم�ا أن ذل�ك . فمن الممكن أيضا أن تكون آيات كثيرة سقطت منه و ال عل�م لن�ا به�ا 
حدث فمن الممكن أن بعض الصحابة تعمد فعله ، و من الجائز أن بعضهم أدخل في�ه 

في الق�رآن كل�ه ا أن كل ذلك حدث أو قد يحدث ، فهذا يجعلنا نشك و بم. ما ليس منه 
إذا دخ��ل االحتم��ال : ،و ال يص��ح االحتج��اج ب��ه و ال االلت��زام ب��ه ، ألن المنط��ق يق��ول 

. رآن و الكف��ر ب��ه و ب��ذلك ينته��ي بن��ا زع��م الج��ابري إل��ى إنك��ار الق��. س��قط االس��تدالل 
لك��ريم ، م��ن دون أي دلي��ل ارتك��ب جريم��ة كبي��رة ف��ي ح��ق الق��رآن ا فيك��ون ب��ذلك ق��د

و يك�ون ق�ّدم نفس�ه . م�ن جه�ة  صحيح من الشرع ، و ال من التاريخ ، و ال من العقل
نموذجا سيئا للط�اعنين ف�ي الق�رآن ب�التحريف و التغل�يط بالتأوي�ل التحريف�ي م�ن جه�ة 

 .  .  أخرى 
  
ف و أم��ا قول��ه الراب��ع فمف��اده أن الج��ابري ح��اول أن ينف��ي ع��ن نفس��ه الق��ول بتحري��  

و خالص�ة األم�ر : (( القرآن من جهة ، لكنه قال به من جهة أخرى ، و ذلك أنه قال 
ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان في الق�رآن كم�ا ه�و ف�ي المص�حف 

فرق��ا ف��ي مُ  و أم��ا قب��ل ذل��ك ف��القرآن ك��ان. من��ذ جمع��ه زم��ن عثم��ان  ب��ين أي��دي الن��اس
 أنه ما كان يتوفر علي�ه ه�ذا الص�حابيو من المؤكد  ُصحف و في صدور الصحابة ،

من القرآن مكتوبا أو محفوظا ، كان يختلف عما كان عند غيره كم�ا و ترتيب�ا أو ذاك 



فال�ذين تولّ�وا . و من الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه زم�ن عثم�ان أو قب�ل ذل�ك . 
ه��ذه المهم��ة ل��م يكون��ا معص��ومين ، و ق��د وق��ع ت��دارك بع��ض ال��نقص كم��ا ُذك��ر ف��ي 

181F))نا مصادر

1  . 
واضح من كالمه أنه يقول بضياع بع�ض الق�رآن ، و أن مص�حفنا الموج�ود عن�دنا    

و زعمه هذا باطل جمل�ة .ناقص ، و قد ضاعت منه آيات سهوا أو عمدا أو بهما معا 
زع��م أن ألن��ه أوال . و تفص��يال ، بن��اه عل��ى ظن��ون و معطي��ات غي��ر ص��حيحة أص��ال 

كان ُمفرقا في الص�حف و الص�دور  - عنهرضي هللا -القرآن قبل توحيده زمن عثمان
،و هذا غير صحيح تماما ،و ال أدري من أين جاء به الجابري ، فهو لم ُيوثق زعم�ه 

و الرواي��ات الص��حيحة نص��ت ص��راحة عل��ى  أن الق��رآن ُجم��ع كل��ه زم��ن أب��ي  .ه��ذا 
ثم ُجمع في مصحف . ، اعتمادا على المحفوظ و المكتوب معا  -رضي هللا عنه -بكر
،  -رض�ي هللا ع�نهم -د ، وظل عند أبي بكر ، ثم عند عمر ، ثم عند أبنته حفص�ةواح

،و ل�م تح�دث أي�ة . ثم طلبه عثمان ، فنسخه من أية زيادة و ال نقصان و أرجعه إليها 
182Fعملية جمع جديدة للقرآن

2  . 
فالجابري هنا يتعمد تحريف التاريخ ليجد مبررا للزعم بأن القرآن لم يكن محفوظا    

، مما يجعله عرضة للضياع و الزي�ادة و النقص�ان ،  هجرية 25ا جيدا قبل سنة حفظ
هذا ما يريد الجابري الوصول إليه بتحريفه للتاريخ ، و إغفاله للروايات الص�حيحة . 

، و تأويله الفاسد لها ، و اعتماده على الروايات المكذوبة التي ل�م يحققه�ا إس�نادا و ال 
ه س�واء ، يأخ�ذ منه�ا م�ا يري�د ، و يت�رك منه�ا م�ا يري�د م�ن فالروايات كلها عند. متنا 

دون م��نهج علم��ي نق��دي تحقيق��ي ز و ه��ذا ل��يس م��ن العل��م و ال م��ن الموض��وعية ف��ي 
 . شيء 

    
، فه�ذا ))لنقص كما في مصادرنا وقع تدارك بعض ا(( بأنه  و أما زعم الجابري     

 س�بق أن ، و هذا زع�م باط�لآيات لم ُتستدرك  الكريم يعني أنه قد ضاعت من القرآن
و بّينا أنه لم يحدث أي استدراك آلية أو أكثر .  دامغة و ال بينا بطالنه باألدلة القاطعة

من القرآن ،و إنما الذي حدث هو عم�ل علم�ي جم�اعي ت�م ب�أمر م�ن خليف�ة المس�لمين 
في ظ�روف عادي�ة للغاي�ة ، ُجم�ع خالله�ا الق�رآن كل�ه و ل�م  -رضي هللا عنه -أبي بكر

  .  قط منه حرف واحد ، و هذا أمر سبق تبيانه و توثيقه يس
، ألن  ))كم�ا ُذك�ر ف�ي مص�ادرنا : (( و هو قد افترى عل�ى المص�ادر عن�دما ق�ال     

هذه المص�ادر الت�ي رج�ع إليه�ا و ذك�ر رواياته�ا ، ال توج�د فيه�ا رواة ص�حيحة قال�ت 
فه��ذا . ض��اعت ب��أن آي��ات م��ن الق��رآن ت��داركها الص��حابة ، و أخ��رى س��قطت م��نهم و 

زعم باطل ، و قد بين�ا أن معظ�م الرواي�ات الت�ي اح�تج به�ا ، غي�ر ص�حيحة إس�نادا و 
إل�ى أن آي�ات م�ن و الصحيح منها لم تذكر ما زعمه الجابري ، و إنما أش�ارت . متنا 

لك��ن الج��ابري . أم��ر ش��رعي مع��روف ف��ي دي��ن اإلس��الم و ه��ذا  الق��رآن ق��د ُنس��خت ،
ت من��ه آي��ات ه ليص��ل إل��ى الق��ول ب��أن الق��رآن ض��اعيختف��ي م��ن وراء النس��خ و ُيؤّول��

                                                 
 .   232: نفس المرجع ، ص 1
 .سبق توثيق ذلك  2



أُسقطت من المصحف ،و هذا افتراء على الحقيقة ،و تغليط للقراء ، ألن النس�خ ل�يس 
 . نقصا و ال ضياعا 

 
القرآن قد يكون ضاع من�ه  إن الجابري احتج باحتمال عقلي لتأييد زعمه بأنو ثانيا   

)). حين جمعه ،زمن عثمان أو قبله  و من الجائز أن تحدث أخطاء: (( شيء ، فقال 
و احتماله هذا هو مجرد احتمال نظري ال ُيوجد دليل عقل�ي و ال عمل�ي عل�ى حدوث�ه 

الثاب�ت ش�رعا و تاريخ�ا و  ه�و –بع�دم ح�دوث أي خط�أ –ف�ي الواق�ع ، و إنم�ا خالف�ه 
 . عقال  ،و الدليل على ذلك الشواهد اآلتية 

، ال يعني بالضرورة أنه حدث في الواقع فع�ال  أولها إن اإلمكان العقلي ألمر ما      
و للتأك�د م�ن حدوث�ه ، . ألن اإلمكان النظري شيء ،و حدوثه في الواقع شيء آخر . 

و الجابري عندما أجاز وقوع أخطاء . ال بد من أدلة صحيحة ُتثبت حدوثه في الواقع 
و ه�ذا ال يكف�ي  أثناء جمع القرآن يكون قد أدخل احتماله مجال اإلمكان العقل�ي فق�ط ،

 -بنفس الدرج�ة -ألن احتماله هذا ، ُيقابله احتمال آخرإلثبات حدوث ذلك في الواقع ، 
ل�ذا ك�ان علي�ه أن ُيق�دم ال�دليل . بإمكانية أن ال يكون وقع أي خط�أ أثن�اء جم�ع الق�رآن 

لكنه لم يقدم دليال . التاريخي الصحيح على أن احتماله النظري حدث في الواقع فعال 
 . ُيؤيد به زعمه بحدوث نقص و ضياع للقرآن زمن عثمان و بعده  صحيحا

علما بأنه إذا كان من الجائز أن ُيخطئ اإلنسان ف�ي أعمال�ه ، فم�ن الج�ائز أيض�ا أن   
ف�ي و في الح�التين ال ب�د م�ن أدل�ة ُتثب�ت وق�وع أح�د االحتم�الين  فيها أصال، ال ُيخطئ

لعقلي ليس حجة في ذات�ه ،و إنم�ا يحت�اج فاحتجاج الجابري باإلمكان ا. الواقع العملي 
 .إلى دليل صحيح يثبت حدوثه في الواقع 

هو أن كل الروايات التاريخي�ة  -على عدم حدوث ذلك االحتمال–و الشاهد الثاني     
الت��ي أورده��ا الج��ابري ، ال توج��د م��ن بينه��ا رواي��ة واح��دة ص��حيحة ذك��رت أن ال��ذين 

 . دت إلى ضياع بعض القرآن الكريم جمعوا القرآن الكريم وقعوا في أخطاء أ
و الشاهد الثال�ث مف�اده أن هللا تع�الى أخبرن�ا أن�ه يت�ولى حف�ظ كتاب�ه ، و أن�ه كت�اب     

�ا َل�ُه َلَح�افُِظوَن : ((ُمحكم ال يأتيه الباطل أبدا ،لقوله تعالى  ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ -))إِنَّ
َلْت ِم�ن لَّ�ُدْن َحِك�يٍم َخِبي�ٍر اَلر ِكَتاٌب أُحْ ((، و   -9: الحجر  : ه�ود -))ِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ فُصِّ

��ْن ((، و  -1 ��ُه َلِكَت��اٌب َعِزي��ٌز َال َيأِْتي��ِه اْلَباِط��ُل ِم��ن َب��ْيِن َيَدْي��ِه َوَال ِم��ْن َخْلفِ��ِه َتنِزي��ٌل مِّ َوإِنَّ
قد حفظ كتاب�ه  و هذا يستلزم حتما أن هللا تعالى.   - 42 -41:فصلت  -))َحِكيٍم َحِميٍد 

أو  ، م�ن أن يقع�وا ف�ي أي خط�أ ُكتاب�ه و جامعي�ه حفظا كامال ، و أنه سبحانه قد َوّف�ق
فه��ذه رعاي��ة إلهي��ة قطعي��ة تح��ول دون . ، أو يض��يع م��نهم ش��يء م��ن الق��رآن نس��يان 

 . حدوث أي نقص في القرآن ،و هي رعاية ما تزال ُمستمرة إلى يومنا هذا 
الى فمف��اده ه��و أن هللا تع�� -م ح��دوث ذل��ك االحتم��العل��ى ع��د-و أم��ا الش��اهد الراب��ع  

اْلَي��ْوَم أَْكَمْل��ُت َلُك��ْم ِدي��َنُكْم َوأَْتَمْم��ُت َعَل��ْيُكْم : ((ن��ه أكم��ل دين��ه ف��ي قول��ه س��بحانه أخبرن��ا أ
ِْثٍم َف�إِ  نَّ ّهللاَ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْسالََم ِديناً َفَمِن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إلِّ

ِحيٌم  ، و هذا يستلزم أن يكون كتابه المنزل محفوظا ك�امال ال  -3: المائدة -))َغفُوٌر رَّ
نق��ص في��ه و ال زي��ادة ، ألن ح��دوث خ��الف ذل��ك ، بمعن��ى تعّرض��ه للتحري��ف ، ه��و 



و بم�ا أن�ه اُكتم�ل حق�ا و فع�ال ف�إن ه�ذا يس�تلزم أن . نقض لمب�دأ اكتم�ال دي�ن اإلس�الم 
 . للتحريف بالزيادة و ال بالنقصان  القرآن لم يتعرض

 -عليه الصالة و الس�الم-هو أن تكوين النبي -على بطالن زعمه-و الشاهد الخامس   
تخصص�ت ف�ي الق�رآن الك�ريم حفظ�ا و  -ُعرف�ت ب�القراء-لجماعة كبيرة م�ن الص�حابة

183Fم�ن بع�ده الجماعي تالوة ، و فهما و رسما، و استمرارها في نشاطها القرآني

، ه�و  1
على عدم ح�دوث أي نق�ص ف�ي الق�رآن س�هوا  -على المستوى العملي–من قطعي ضا

و ال عم��دا ، ألنه��ا كان��ت ه��ي الجماع��ة المتخصص��ة ، و المراقب��ة ، و المدقق��ة ، و 
 . الحارسة ، و الحافظة له 

    
،  -زم�ن أب�ي بك��ر -بجم�ع الق�رآن لجن�ة متخصص��ة قي�ام و الش�اهد الس�ادس مف�اده أن 

ن ثاب��ت ، باالعتم��اد عل��ى المحف��وظ و المكت��وب مع��ا ، م��ع برئاس��ة كبيره��ا زي��د ب��
الحرص الشديد و التعظيم الكبير للقرآن ، ك�ل ذل�ك يجع�ل ح�دوث أخط�اء ُت�ؤدي إل�ى 
ضياع شيء من القرآن ، هو أمر ال يصح القول به ،و ال افتراضه ، ألن تلك اللجن�ة 

الدق�ة ، حت�ى  قامت بعملها على اكمل وج�ه م�ن الح�رص ، و التح�ري ، و التتب�ع ، و
فبحث��ت عنه��ا حت��ى وج��دتها  ات فق��دتها مكتوب��ة م��ع حفظه��ا له��ا ،أنه��ا تنّبه��ت لثالث��ة آي��
فهذا دليل قاطع على الحرص الشديد ،و اإلص�رار الكبي�ر عل�ى .  مكتوبة في أصولها

جمع القرآن جمعا صحيحا كامال ال خلل فيه ، بحيث ال يحدث أي خطأ ُيؤدي ض�ياع 
ن تل�ك اآلي�ات المفق�ودات ل�م يح�دث فق�دانها بس�ب الخط�أ و علما با. شيء من القرآن 

. النسيان ، و إنما حدث بعضه على مستوى الوثائق األصلية التي تتعلق بثالث آيات 
فت��داركتها اللجن��ة بس��رعة و بس��هولة ، مم��ا يعن��ي أن اللجن��ة ل��م تن��ه عمله��ا إال بع��د 

يض�ع و ل�م يس�قط من�ه  المراجعات النهائي�ة ،و التأك�د م�ن جم�ع ك�ل الق�رآن ،و أن�ه ل�م
184Fشيء محفوظ و ال مكتوب

2  . 
 
مف�اده أن جم�ع الق�رآن  -على عدم حدوث تلك األخط�اء المحتمل�ة–و أما الشاهد       

ك�ل ذل�ك ت�ّم ف�ي ظ�روف  -رض�ي هللا عنهم�ا -زمن أبي بكر ، و توحيده زم�ن عثم�ان
و  سياس��ية و اجتماعي��ة و فكري��ة عادي��ة و موح��دة ، و مس��تقرة ف��ي ظ��ل وح��دة األم��ة

اونه��ا و قوته��ا ؛ األم��ر ال��ذي وّف��ر للجن��ة األم��ن و الرعاي��ة ،و حري��ة تماس��كها ، و تع
التح��رك و التح��ري ، ف��ي الجم��ع و الت��دوين ، فقام��ت بعمله��ا عل��ى أكم��ل وج��ه ، ف��ي 

 .ظروف ال قهر فيها و ال إرهاب ،و ال خوف من سلطان
 

تمت -رضي هللا عنه -و الشاهد الثامن مفاده أن عملية جمع القرآن زمن أبي بكر     
بإجم��اع م��ن األم��ة كله��ا ، و ل��م تح��دث أي��ة معارض��ة عل��ى الجم��ع ،و ال عل��ى طريق��ة 

و ه�ذا يعن�ي أن األم�ة ه�ي الت�ي تول�ت جم�ع الق�رآن و . التدوين و ال على المضمون 
و الستدركته ،  يء من القرآن ما غاب ذلك عنه، فلو حدث نقص أو ضياع شتدوينه 

                                                 
 . سنوثق ذلك الحقا إن شاء هللا تعالى  1
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و هي ال تجتم�ع عل�ى ض�اللة ، ف�إن موقفه�ا ه�ذا دلي�ل ق�اطع و بما أن ذلك لم يحدث ،
 .  على عدم حدوث أية أخطاء و ال تحريفات في جمعه و تدوينه 

 
فمف��اده أن ال��ذين جمع��وا الق��رآن و دّون��وه و  -و ه��و التاس��ع –و أم��ا الش��اهد األخي��ر   

س�بل  الذين أمنوا باإلسالم ، و جاه�دوا ف�ي –رضي هللا عنهم  -خدموه ، هم الصحابة
أن ُيفّرط�وا ف�ي الق�رآن ،  -عمليا –هؤالء يستحيل . هللا بأموالهم و أنفسهم و أوالدهم 

له�ذا رض�ي هللا ع�نهم ،و . أو ُيحّرفوه ، أو ُيهملوه ، أو يتهاونون في جمع�ه و كتابت�ه 
و العمل الصالح ، و دخول الجنة ،و لو لم يكونوا أمناء على كت�اب  نشهد لهم باإليما

ُ : ((ت�دوينا و ص�يانة، لم�ا ش�هد له�م ب�ذلك ، كقول�ه س�بحانه هللا حفظا و  َلَق�ْد َرِض�َي هللاَّ
��ِكيَنَة َعَل��ْيِهْم  ��َجَرِة َفَعلِ��َم َم��ا فِ��ي قُلُ��وِبِهْم َف��أَنَزَل السَّ َع��ِن اْلُم��ْؤِمِنيَن إِْذ ُيَباِيُعوَن��َك َتْح��َت الشَّ

ابِ ((، و -18: الفتح -))َوأََثاَبُهْم َفْتحاً َقِريباً  لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالسَّ قُوَن األَوَّ
�اٍت َتْج�ِري َتْحَتَه�ا  ِضَي ّهللاُ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوأََعدَّ َلُه�ْم َجنَّ َبُعوُهم ِبإِْحَساٍن رَّ َوالَِّذيَن اتَّ

ُ الَّ�ِذيَن ((، و ))  -100: التوبة -))األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها أََبداً َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َوَع�َد هللاَّ
ُهم فِ�ي اْألَْرِض َكَم�ا اْس�َتْخَلَف الَّ�ِذيَن ِم�ن َق�ْبلِِهْم  الَِحاِت َلَيْس�َتْخلَِفنَّ آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

��ن َبْع��ِد َخ��ْوفِِهمْ  ُهم مِّ َلنَّ ��َننَّ َلُه��ْم ِدي��َنُهُم الَّ��ِذي اْرَتَض��ى َلُه��ْم َوَلُيَب��دِّ أَْمن��اً َيْعُب��ُدوَنِني َال  َوَلُيَمكِّ
و بم�ا أن . - 55: الن�ور -))ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئاً َوَمن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسقُوَن 

هذا الوعد قد تحقق على أيديهم ، فمعنى ذلك أنهم حقا ك�انوا م�ؤمنين أتقي�اء ص�الحين 
كت�اب هللا ، و ال يته�اونون ف�ي حفظ�ه  ، و من كانت هذه صفاتهم ال يمكن أن ُيحّرفوا

 . و صيانته 
 
أن ق��ول الج��ابري باحتم��ال أن يك��ون  -م��ن الش��واهد الت��ي ذكرناه��ا–و ب��ذلك يت��بن   

احتم��ال  دالق��رآن ق��د تع��ّرض للنقص��ان و الض��ياع عن��د جمع��ه و تدوين��ه ، ه��و مج��ر
 ع��دم تعّرض��ه ل��ذلك م��ن جه��ة ، و بامكاني��ة ُيقابل��ه احتم��ال نظ��ري آخ��ر ممك��ن نظ��ري

 .ريخ الصحيح كما سبق أن بيناه من جهة أخرى ُيبطله و ُيكذبه الشرع و التا
 
، فه�و ن�وع م�ن )) تولوا هذه المهمة ل�م يكون�وا معص�ومين (( و أما قوله بأن الذين   

ء أثن�اء جم�ع الق�رآن و التغليط لُيؤيد به الجابري رأيه باحتمال أن تك�ون وقع�ت أخط�ا
سبق ال�رد علي�ه ، كم�ا أن�ه إذا كان�ت العص�مة تعن�ي  و هذا االحتمال النظري. تدوينه 

عدم الوقوع في الخطأ ، فإن عدم العصمة ال تعني أيضا ضرورة الوق�وع ف�ي الخط�أ 
،و إنما تعني أن عم�ل اإلنس�ان عرض�ة للص�واب و الخط�أ مع�ا ، و يمكن�ه أن يحت�اط 

م عل�ى لنفسه فال يقع ف�ي الخط�أ ، و ب�ذلك ُيمكن�ه أن يص�نع لنفس�ه عص�مة عملي�ة تق�و
و ه���ذا ه���و ال���ذي فعل���ه . اجع���ات كث���رة الح���رص و االحتياط���ات ،و التع���اون و المر

و تدوينه ، فكان عملهم ه�ذا محفوظ�ا و ُمحاط�ا و موجه�ا الصحابة في جمعهم للقرآن 
 :بثالثة أنواع من العصمة ، تنسف احتمال الجابري من أساسه 

   
تع��الى أخبرن��ا أن يحف��ظ الق��رآن أوله��ا عص��مة الحف��ظ اإلله��ي للق��رآن ، و بم��ا أن هللا   

لباطل أبدأ، فإن هذا يستلزم حتما أنه س�بحانه الكريم ، و أنه كتاب ُمحكم ، و ال يأتيه ا



سيحفظ كتابه من أي تحري�ف إل�ى األب�د ، فهي�أ ل�ه الظ�روف الت�ي حفظت�ه عل�ى أي�دي 
 .الصحابة األمناء الكرام 

    
أن أمت�ه ال ذك�ر  -هللا عليه و سلم صلى-و ثانيها عصمة اإلجماع ،و ذلك أن النبي    

185Fتجتمع على ضاللة

و بما أن األمة أجمعت على الطريق�ة الت�ي ُجم�ع به�ا الق�رآن و .  1
ُدّون ، و لم تنكر األمة منه شيئا ، فإن هذا يعني أن عمله�ا ك�ان ص�ائبا معص�وما م�ن 

 . الزلل 
   
، و اس���بة و العص���مة الثالث���ة تتمث���ل ف���ي عص���مة االحتياط���ات ،و الظ���روف المن   

للق��رآن الك��ريم ،  و المرجع��ات الت��ي اس��تخدمها الص��حابة ف��ي جمعه��م االحت��رازات ،
فتمت العملية ف�ي ظ�روف مس�تقرة جي�دة ،و برعاي�ة م�ن الدول�ة ، و بطريق�ة جماعي�ة 

ك��ل ذل��ك وّف��ر للص��حابة . علمي��ة مض��بوطة جمع��ت ب��ين المحف��وظ و المكت��وب مع��ا 
األول��ى و الثاني��ة ، مم��ا يعن��ي أن��ه عص��مة بش��رية جماعي��ة ، ُتض��اف إل��ى العص��متين 

    .   يستحيل أن يتعرض القرآن للتحريف ، أو يضيع منه حرف واحد  
و ه�ذا ال يتع�ارض م�ع قول�ه : (( فيتمث�ل ف�ي  -و ه�و الخ�امس -و أما قول�ه األخي�ر   

ْلَن�ا ال�ذِّ  "تعالى  ا َنْح�ُن َنزَّ �ا َل�ُه َلَح�افُِظونَ إِنَّ قرآن نفس�ه ي�نص ، ف�ال -9: الحج�ر -"ْكَر َوإِنَّ
لكريم قال تعالى مخاطبا رسوله ا. على امكانية النسيان و التبديل ،و الحذف و النسخ 

ُه َيْعَل�ُم اْلَجْه�َر َوَم�ا َيْخَف�ى  ، َسُنْقِرُؤَك َفَال َتنَسى : " ُ إِنَّ األعل�ى س�ورة  -))إِالَّ َما َشاء هللاَّ
ْلَنا آَي��ًة مَّ : " ، و ق��ال "   -7 -6: َم��ا أَن��َت َوإَِذا َب��دَّ ُل َق��الُوْا إِنَّ َك��اَن آَي��ٍة َوّهللاُ أَْعَل��ُم ِبَم��ا ُيَن��زِّ

َوَم�ا أَْرَس�ْلَنا ِم�ن َقْبلِ�َك ِم�ن  : "، و ق�ال  - 101: النح�ل -"ُمْفَتٍر َبْل أَْكَثُرُهْم الَ َيْعَلُم�وَن 
ِت� ْيَطاُن فِي أُْمِنيَّ ُسوٍل َوَال َنِبيٍّ إِالَّ إَِذا َتَمنَّى أَْلَقى الشَّ �ْيَطاُن ُث�مَّ رَّ ُ َم�ا ُيْلقِ�ي الشَّ ِه َفَينَس�ُخ هللاَّ

ُ َعلِيٌم َحِك�يٌم  ُ آَياِتِه َوهللاَّ َم�ا َننَس�ْخ ِم�ْن آَي�ٍة أَْو ُننِس�َها  : "، و ق�ال  -52: الح�ج -ُيْحِكُم هللاَّ
ْنَها أَْو ِمْثلَِه�ا أََل�ْم َتْعَل�ْم أَنَّ ّهللاَ َعَل�َى ُك�لِّ َش�ْيٍء َق� ، و . -106: البق�رة -"ِديٌر َنأِْت ِبَخْيٍر مِّ

َيْمُحو ّهللاُ َما َيَش�اُء  ، ّهللاِ لُِكلِّ أََجٍل ِكَتابٌ  َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن َيأِْتَي ِبآَيٍة إِالَّ ِبإِْذنِ  " :قال 
و م�ع أن لن�ا رأي�ا : ث�م ق�ال الج�ابري .  - 39 -38:الرعد -))َوُيْثِبُت َوِعنَدهُ أُمُّ اْلِكَتاِب 

ت ، فإن جملتها ُتؤكد حصول التغيي�ر ف�ي عنى اآلية ، في بعض هذه اآليافي مخاصا 
186F))القرآن ، و إن ذلك حدث بعلم هللا و مشيئته 

2  . 
  
إن الج��ابري بع��دما ذك��ر رواي��ات كثي��رة باطل��ة ح��ول ض��ياع آي��ات م��ن : أق��ول و    

القرآن ، و انتهى إلى القول صراحة بأن آيات من الق�رآن ض�اعت من�ه بس�ب العام�ل 
البشري ؛ انتقل هنا إلى القرآن نفس�ه ل�يس ليح�تج ب�ه عل�ى بط�الن تل�ك الرواي�ات ، و 
تهافت الرأي القائ�ل بتحري�ف الق�رآن ،و إنم�ا رج�ع إلي�ه لُيحّرف�ه و ُيؤي�د ب�ه رأي�ه ف�ي 

فاستخدم الق�رآن لض�رب الق�رآن و الق�ول بتحريف�ه ، . القول بضياع شيء من القرآن 
 . ،و تغيير و تبديل آليات منه بدعوى أنه حدث فيه نسخ و نسيان 
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و هو هنا واصل عمليته التحريفية التي مارسها في تعامل�ه م�ع الرواي�ات التاريخي�ة   
فس�مى . و الحديثية ، التي أشارت إلى حدوث نسخ في القرآن ،و رفع لقسم من ىيات�ه 

ري ذلك سقطا و ضياعا ،و لم ُيفّرق بين النسخ الذي أقره الشرع ، و بين العم�ل البش�
بذلك ، و تعلق بروايات مكذوب�ة ،و بت�أويالت باطل�ة فتمسك . الذي ُيمارس التحريف 

 . ، ليصل إلى القول بضياع شيء من القرآن 
و نفس العمل مارسه مع القرآن ، فتمسك بالنس�خ و التغيي�ر ،و ل�م ُيف�ّرق ب�ين الفع�ل   

ري ال�ذي ُيم�ارس اإللهي ف�ي النس�خ و التب�ديل آلي�ات م�ن الق�رآن ، و ب�ين الفع�ل البش�
ُتؤكد حدوث التغيير في  -التي ذكرها–ثم ادعى أن تلك اآليات . التحريف في القرآن 

الق��رآن ، دون أن ُيح��دد ن��وع التغيي��ر ال��ذي يقص��ده ،و ترك��ه مفتوح��ا لُي��دخل في��ه ك��ل 
تغيي��ر مهم��ا ك��ان نوع��ه و فاعل��ه ، كزعم��ه بض��ياع آي��ات م��ن الق��رآن أثن��اء جمع��ه و 

 . تدوينه 
اآليات ال تقرر ما قال�ه الج�ابري و يري�د الوص�ول إلي�ه ، و إنم�ا  يات التيو تلك اآل  

هي أكدت على أن هللا تعالى فعال لما يريد ، ينسخ و ُيبدل من كتابه العزي�ز م�ا يش�اء 
و يختار ، ألنه سبحانه ُمطلق اإلرادة في فعل ذل�ك ، ع�ن عل�م و حكم�ة ، و رحم�ة و 

 . يبا ، و ال تحريفا للقرآن كمال ، و فعله هذا ليس نقصا ، وال ع
،و ال يأتي��ه لكن��ه م��ن جه��ة أخ��رى ذك��ر س��بحانه و تع��الى أن الق��رآن الك��ريم ُمحك��م   

اَل��ر ِكَت��اٌب أُْحِكَم��ْت آَياُت��ُه ُث��مَّ : ((الباط��ل أب��دأ ، و أن��ه محف��وظ مص��ون ، لقول��ه تع��الى 
َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍر  ُه لَ ((، و -1: هود -))فُصِّ ِكَتاٌب َعِزيٌز َال َيأِْتي�ِه اْلَباِط�ُل ِم�ن َوإِنَّ

ْن َحِكيٍم َحِميٍد  �ا َنْح�ُن ((، و   - 42 -41:فص�لت  -))َبْيِن َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلفِِه َتنِزيٌل مِّ إِنَّ
ا َلُه َلَحافُِظوَن  ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ فال تعالى حفظ كتابه من أن ينال�ه أي .  -9: الحجر -))َنزَّ

فه�ذا التغيي�ر . أن ينال�ه ذل�ك يف بشري بالزي�ادة و ال بالنقص�ان ، ف�ال يمك�ن أب�دا تحر
هو الذي نفاه هللا عن كتابه ،و تولى حفظ�ه م�ن أن ينال�ه ذل�ك ، و ه�ذا خ�الف التغيي�ر 

فه�ذا الف�رق . في نس�خ و تب�ديل بع�ض آي�ات الق�رآن الك�ريم األول الذي يعني فعل هللا 
رّين و الفعل��ين ، و زع��م أن الفع��ل ي��ُيف��ّرق ب��ين التغي ه��و ال��ذي تناس��اه الج��ابري ،و ل��م

��ا َل��ُه : ((ال يتع��ارض م��ع قول��ه تع��الى البش��ري التحريف��ي  ْكَر َوإِنَّ ْلَن��ا ال��ذِّ ��ا َنْح��ُن َنزَّ إِنَّ
، فهذا تغليط و افتراء على القرآن و تحريف له ، ألن ه�ذه  -9: الحجر -))َلَحافُِظوَن 

ف��ي النس��خ و التب��ديل ، لكنه��ا تتن��اقض م��ع الق��ول اآلي��ة ال تتن��اقض م��ع الفع��ل اإلله��ي 
 . بتعرض القرآن للتغيير البشري بمعناه التحريفي آليات الكتاب العزيز 

�ا ((إنه ال يصح االحتجاج بتلك بآية : و يبدو أن الجابري يريد الوصول إلى القول   إِنَّ
��ا َل��ُه َلَح��افُِظوَن  ْكَر َوإِنَّ ْلَن��ا ال��ذِّ ، ف��ي نف��ي تع��رض الق��رآن ألي -9: الحج��ر -))َنْح��ُن َنزَّ

تحريف من زيادة و نقصان ، بدعوى أن القرآن يشهد على نفسه بأنه تعّرض للتغيير 
و التب��ديل ،و ل��م يحف��ظ نفس��ه م��ن ذل��ك ، و م��ن ث��م ف��إن ه��ذه اآلي��ة ال تنف��ي م��ن أن��ه ق��د 

و زعم��ه ه��ذا تغل��يط و . يتع��ّرض الق��رآن لتغيي��ر خ��ارجي بش��ري بم��س بع��ض آيات��ه 
 ط��ل ب��ال ش��ك ، بن��اه عل��ى التالع��ب و التأوي��ل الفاس��د ،و ق��د س��بق أن بين��ات��دليس ،و با

أن النس�خ و التب�ديل الم�ذكورين ف�ي الق�رآن  الفرق بين التغيي�رين ، و نس�ي أو تناس�ى
. الحفظ ، فال تعالى حف�ظ كتاب�ه بنس�خ من�ه آي�ات أدت مهمته�اهما مظهر من مظاهر 

فهذا نوع من الحفظ ، ُيقابله . حريفا له فكان نسخها حفظا للقرآن و ليس تغييرا و ال ت



فاآلي�ة إذاً دلي�ل . حفظ آخر يتمثل ف�ي حف�ظ الق�رآن م�ن ك�ل أن�واع التحري�ف البش�ري 
     .   الذي قال به الجابري  يدامغ على بطالن التأويل التحريف

 
المتمث�ل ف�ي و ختاما لهذا المبحث يتبين من�ه أن الج�ابري ق�ال بن�وع م�ن التحري�ف    

يات من القرآن ، معتمدا على روايات مكذوبة ، و تأويالت تحريفي�ة فاس�دة ، ضياع آ
م��ن دون أن يجم��ع رواي��ات و ُيمحص��ها و ينق��دها . و اس��تنتاجات خاطئ��ة مغرض��ة 

ثم بن�ى عليه�ا أباطي�ل و خراف�ات ،و ت�أويالت تحريفي�ة . لتمييز صحيحها من سقيمها 
بضياع شيء من القرآن الك�ريم للنصوص الشرعية ، حتى انتهى به األمر إلى القول 

فتتبعن��ا أباطيل��ه و تحريفات��ه ،و بين��ا زيفه��ا و تهافته��ا ،و ل الحم��د و المن��ة ، و من��ه . 
 . العون و السداد 

  :نقد موقف الجابري في نظرته إلى قصص القرآن الكريم : ثالثا 
اه�ا اتخذ الباحث محمد عابد الجابري مواقف عديدة من قصص الق�رآن الك�ريم ، بن   

غي��ر فك��ان بعض��ها ص��حيحا ،و بعض��ها اآلخ��ر . عل��ى أس��اس نظرت��ه المذهبي��ة إليه��ا 
 . صحيح ، يتعلق بخصائص تلك القصص و أهدافها ،و عالقتها بقصص التوراة 

أنه زعم أن األص�الة و اإلب�داع  -المتعلقة بالخصائص -غير الصحيحة فمن مواقفه   
187Fه�افي قصص القرآن يكمنان في طريقة عرض القرآن ل

و قول�ه ه�ذا غي�ر ص�حيح .  1
ف��ال كبي��ر لخص��ائص غف��ي معظم��ه ،و ل��يس في��ه م��ن الص��واب إال القلي��ل ، و في��ه إ

، و موقف�ه ه�ذا ين�درج ض�من طريقت�ه التقزيمي�ة قصص القرآن و أصالتها و إب�داعها 
188Fالتي مارسها في موقفه من قصص القرآن

2  . 
جان�ب واح�د م�ن جوان�ب و طريقة العرض التي أش�ار إليه�ا الج�ابري ، م�ا ه�ي إال   

كثي��رة تتعل��ق بأص��الة قص��ص الق��رآن و إب��داعاتها المتمثل��ة ف��ي خصائص��ها الكثي��رة و 
أي  -إن��ه. المتنوع�ة ، و المتعلق��ة بمختل��ف مظ��اهر الحي��اة البش�رية ف��ي الت��اريخ الق��ديم 

أغف��ل ه��ذه الجوان��ب و قّزمه��ا بمض��مونها و غاياته��ا م��ن جه��ة ، و ض��ّخم  -الج��ابري
ها أساس األصالة و اإلبداع في قصص القرآن من جهة أخرى طريقة العرض و جعل

 . 
رآن ق�ال صص�إال القليل ، ألن�ه ق�ّزم خص�ائص ق و موقفه هذا ليس فيه من الصواب  

ثم ضّخم هذه األخيرة و حولها من حبة صغيرة إلى قبة  و جعلها في خاصية واحدة ،
يي�دا لم�ا ذكرت�ه و ردا علي�ه ، و تأ .كبيرة ،و ضرب صفحا عن الخصائص األخ�رى 

 : أذكر الخصائص اآلتية 
إنه��ا قص��ص قاله��ا هللا تع��الى ، و قّص��ها علين��ا بكالم��ه المق��دس ،و ه��ي م��ن أحس��ن    

َنْح��ُن َنقُ��صُّ َعَلْي��َك أَْحَس��َن اْلَقَص��ِص ِبَم��ا أَْوَحْيَن��ا إَِلْي��َك َه��ـَذا : ((القص��ص لقول��ه تع��الى 
فهي ليس قصصا عادي�ة ، و .  -3: يوسف -))َغافِلِيَن اْلقُْرآَن َوإِن ُكنَت ِمن َقْبلِِه َلِمَن الْ 

و ه�ذا . إنما هي قص�ص مقدس�ة ألن هللا تع�الى ه�و ال�ذي حكاه�ا لن�ا بكالم�ه المق�دس 
خ��الف قص��ص الت��وراة و األناجي��ل المحرف��ة ، الت��ي كتبه��ا بش��ر أمثالن��ا بكالمه��م و 

                                                 
 .  423: مدخل إلى القرآن ، ص: الجابري  1
 .  سنأتي على ذكر مظاهر أخرى لهذا التقزيم الذي مارسه الجابري في موقفه من قصص القرآن  2



ص�ة قّص�ها هللا فش�تان ب�ين م�ن يق�رأ ق. ألفاظهم ، فهي ليست كالم�ا إلهي�ا و ال مقدس�ا 
 !! .بشر مثله تعالى عليه ، و بين من يقرأ قصة حكاها له 

 
و منها أيضا إنها قصص حقيقية واقعية صحيحة تتعلق بمواضيع متنوعة م�ن حي�اة   

إِنَّ َهـَذا َلُهَو اْلَقَص�ُص اْلَح�قُّ َوَم�ا ِم�ْن إَِل�ـٍه : ((اإلنسان ، و قد وصفها هللا تعالى بقوله 
َنْح��ُن َنقُ��صُّ َعَلْي��َك ((، و  -62: آل عم��ران  -))إِنَّ ّهللاَ َلُه��َو اْلَعِزي��ُز اْلَحِك��يُم إِالَّ ّهللاُ وَ 

-))أَْحَس��َن اْلَقَص��ِص ِبَم��ا أَْوَحْيَن��ا إَِلْي��َك َه��ـَذا اْلقُ��ْرآَن َوإِن ُكن��َت ِم��ن َقْبلِ��ِه َلِم��َن اْلَغ��افِلِيَن 
 . و ال مستحيالت  يب، و ال خرافاتإنها قصص حقيقية ليست أكاذ. -3: يوسف 

 
على قصص أه�ل الكت�اب ، و تحم�ل إعج�ازا تاريخي�ا و منها إنها قصص مهيمنة     

، فه��ي مهيمن��ة عل��ى قص��ص الت��وراة و األناجي��ل المحرف��ة ، و معج��زة ألنه��ا م��ذهال 
خبار ال وج�ود له�ا ف�ي الكت�ب الديني�ة و ال قصص حقيقية صحيحة ، ذكرت طائفة األ

، و أوردت أخب��ارا أخ��رى ص��حيحة ، ه��ي م��ذكورة ف��ي م��ن جه��ة  التاريخي��ة القديم��ة
فقص��ص الق��رآن ُمعج��زة بالض��رورة ألنه��ا أخب��رت . الكت��ب القديم��ة بطريق��ة ُمحّرف��ة 

بأخب��ار ص��حيحة ع��ن وق��ائع مجهول��ة ،و ألنه��ا أيض��ا ص��ححت أخب��ارا وردت إلين��ا 
189Fُمحّرفة

1  . 
ل و منه��ا إنه��ا قص��ص واقعي��ة تربوي��ة حركي��ة ، تع��رض ح��وادث تاريخي��ة م��ن أج��  

تغيير واقع الناس السيئ إل�ى واق�ع جدي�د يق�وم عل�ى العبودي�ة التام�ة ل تع�الى، كقول�ه 
�ا ُب�َراء : ((تعالى  َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسَنٌة فِي إِْبَراِهيَم َوالَّ�ِذيَن َمَع�ُه إِْذ َق�الُوا لَِق�ْوِمِهْم إِنَّ

ِ َكفَ  �ا َتْعُب�ُدوَن ِم�ن ُدوِن هللاَّ ْرَن�ا ِبُك�ْم َوَب�َدا َبْيَنَن�ا َوَبْي�َنُكُم اْلَع�َداَوةُ َواْلَبْغَض�اء أََب�داً ِمنُكْم َوِممَّ
ِ َوْحَدهُ إِالَّ َقْوَل إِْبَراِهيَم ِألَِبيِه َألَْسَتْغفَِرنَّ َلَك َوَما أَْملِ�ُك َل�َك ِم�َن هللاَِّ   ِم�ن َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِبالَّ

ْلَنا َوإِ  َنا َعَلْيَك َتَوكَّ بَّ َلَقْد َكاَن فِ�ي ((، و- 4: الممتحنة -))َلْيَك أََنْبَنا َوإَِلْيَك اْلَمِصيُر َشْيٍء رَّ
ُْولِ�ي األَْلَب��اِب َم�ا َك��اَن َح�ِديثاً ُيْفَت��َرى َوَل�ـِكن َتْص��ِديَق الَّ�ِذي َب��ْيَن َيَدْي��ِه  َقَصِص�ِهْم ِعْب��َرةٌ ألِّ

�ا أََح�سَّ ((، و  -111: يوس�ف -))َن َوَتْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُن�و َفَلمَّ
�ا ِب�اّلِ  ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن أَنَصاِري إَِلى ّهللاِ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَنَصاُر ّهللاِ آَمنَّ

ا ُمْسلُِموَن   .  -52: آل عمران -))َواْشَهْد ِبأَنَّ
ف�ي طريق�ة عرض�ها  ليس�ت متمثل�ة مو بذلك يتب�ين أن أص�الة قص�ص الق�رآن الك�ري  

، و إنما هي أيضا ُمتمثلة أساسا في خصائص كثي�رة ذكرن�ا ، كما زعم الجابري فقط 
 .  طرفا منها على سبيل المثال ال الحصر

 
أه��داف قص��ص الق��رآن ، ف��إن الج��ابري ي��رى أن القص��ص الت��ي ذكره��ا  و أم��ا ع��ن  

ه��و ض��رب المث��ل و (( دفها ،  ه��)) لل��ذكر ، أي للموعظ��ة و العب��رة (( الق��رآن ه��ي 
العب��رة ، ه��ي (( و الحقيق��ة الت��ي تطرقه��ا تل��ك القص��ص ه��ي )) . اس��تخالص العب��رة 

190F))الدرس الذي يجب استخالصه 

2 . 

                                                 
هذا المجال من اإلعجاز التاريخي ما يزال في بدايته ، لكن ظهرت دراسات حديثة اهتمت بما جاء من قصص في القرآن ،و بما  1

التاريخ يشهد بعظمة : الدكتور لؤي فتوحي ، و شذى الدركزلي :  -مثال-اكتشفته اآلثار و المخطوطات ، ز و عن هذا الموضوع أنظر
 . القرآن ، دار الحكمة ، لندن 

 .  259، 258: المرجع السابق ، ص: الجابري 2



و قوله هذا ُمب�الغ في�ه ، و ال يمث�ل إال جانب�ا واح�دا م�ن أه�داف القص�ص القرآن�ي ،   
ك القصص ، الت�ي له�ا التي أغفلها الجابري ضمن طريقته التقزيمية في نظرته إلى تل

 . أهداف كثيرة تمس مختلف جوانب الحياة البشرية 
م��ن ت��اريخ نش��أة الع��الم و اإلنس��ان إل��ى آخ��ر  ج��دا ري��ف بجوان��ب مهم��ةو منه��ا التع  

َماَواِت َواْألَْرَض َوَم�ا َبْيَنُهَم�ا فِ�ي : ((الرساالت السماوية ، كقوله تعالى  الَِّذي َخَلَق السَّ
اٍم ُثمَّ  ِة أَيَّ ْحَمُن َفاْسأَْل ِبِه َخِبيراً  ِستَّ ُث�مَّ ((، و  -59: الفرق�ان -))اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّ

��َماء َوِه��َي ُدَخ��اٌن َفَق��اَل َلَه��ا َولِ��ْألَْرِض ِاْئِتَي��ا َطْوع��اً أَْو َكْره��اً َقاَلَت��ا أََتْيَن��ا  اْس��َتَوى إَِل��ى السَّ
ْهِر َل�ْم َيُك�ن َش�ْيئاً  َه�ْل أََت�ى َعَل�ى((، و -11: فصلت -))َطاِئِعيَن  �َن ال�دَّ اْإلِنَس�اِن ِح�يٌن مِّ
ْذُكوراً  �َك لِْلَمالَِئَك�ِة إِنِّ�ي َجاِع�ٌل فِ�ي األَْرِض َخلِيَف�ًة ((، و -1: اإلنسان -))مَّ َوإِْذ َق�اَل َربُّ

َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمدِ  ُس َلَك َقاَل إِنِّي َقالُوْا أََتْجَعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسفُِك الدِّ َك َوُنَقدِّ
َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميعاً َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َع�ُدوٌّ ((، و -30: البقرة -)) أَْعَلُم َما الَ َتْعَلُموَن 

َب��َع ُه��َداَي َف��َال َيِض��لُّ َوَال َيْش��َقى  ��ي ُه��ًدى َفَم��ِن اتَّ نِّ ُكم مِّ ��ا َي��أِْتَينَّ ، و   -123: ط��ه -))َفإِمَّ
َتُه ُهْم اْلَباقِيَن وَ (( يَّ  .  -77: الصافات -)) َجَعْلَنا ُذرِّ
 
و الرد على دعاوى أهل  و منها تصحيح جوانب ُمحرفة من تاريخ بعض األنبياء ،  

��اَس : ((كقول��ه تع��الى  الكت��اب ��ْياِطيَن َكَف��ُروْا ُيَعلُِّم��وَن النَّ َوَم��ا َكَف��َر ُس��َلْيَماُن َوَل��ـِكنَّ الشَّ
��ْحرَ  َم��ا َك��اَن إِْب��َراِهيُم َيُهوِدّي��اً َوالَ َنْص��َراِنّياً َوَلِك��ن َك��اَن َحِنيف��اً ((و  -102:بق��رةال-)) السِّ

ْسلِماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن   .  -67: آل عمران -))مُّ
و منها كشف انحرافات أهل الكتاب ،و جرائمهم ،و تحريفهم لكتبهم ، كقول�ه تع�الى   

ُعَزْيٌر اْبُن ّهللاِ َوَقاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن ّهللاِ َذلَِك َق�ْولُُهم ِب�أَْفَواِهِهْم  َوَقاَلِت اْلَيُهودُ : ((
��ى ُيْؤَفُك��وَن  ، و -30: التوب��ة -))ُيَض��اِهُؤوَن َق��ْوَل الَّ��ِذيَن َكَف��ُروْا ِم��ن َقْب��ُل َق��اَتَلُهُم ّهللاُ أَنَّ

َي إَِل�ـَهْيِن ِم�ن ُدوِن ّهللاِ  َوإِْذ َقاَل ّهللاُ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ (( أَأَنَت قُلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُمِّ
َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِي أَْن أَقُوَل َما َلْيَس لِ�ي ِبَح�قٍّ إِن ُكن�ُت قُْلُت�ُه َفَق�ْد َعلِْمَت�ُه َتْعَل�ُم َم�ا 

َوإِْذ ((، و  -116: المائ�دة -))َع�الَُّم اْلُغُي�وِب فِي َنْفِسي َوالَ أَْعَلُم َما فِي َنْفِسَك إِنََّك أَنَت 
ا ُكنُتْم َتْكُتُموَن  اَرْأُتْم فِيَها َوّهللاُ ُمْخِرٌج مَّ ِبَم�ا َنْقِض�ِهم ((َ، و  -72: البق�رة (َقَتْلُتْم َنْفساً َفادَّ
يَثاَقُهْم َوُكْفِرِهم َبآَياِت ّهللاِ َوَقْتلِِهُم األَْنِبَياَء ِبَغْي�ِر َح�قًّ  َوَق�ْولِِهْم قُلُوُبَن�ا ُغْل�ٌف َب�ْل َطَب�َع ّهللاُ  مِّ

يَث��اَقُهْم ((، و  -155: النس��اء -))َعَلْيَه��ا ِبُكْف��ِرِهْم َف��الَ ُيْؤِمُن��وَن إِالَّ َقلِ��يالً  َفِبَم��ا َنْقِض��ِهم مِّ
َواِض�ِعِه َوَنُس�و فُوَن اْلَكلِ�َم َع�ن مَّ اُهْم َوَجَعْلَنا قُلُوَبُهْم َقاِسَيًة ُيَحرِّ �ُروْا ِب�ِه َلعنَّ �ا ُذكِّ مَّ ْا َحّظ�اً مِّ

��ْنُهُم َف��اْعُف َع��ْنُهْم َواْص��َفْح إِنَّ ّهللاَ ُيِح��بُّ  ��ْنُهْم إِالَّ َقلِ��يالً مِّ لِ��ُع َعَل��َى َخآِئَن��ٍة مِّ َوالَ َت��َزاُل َتطَّ
��ْنُهْم  أََفَتْطَمُع��وَن أَن ُيْؤِمُن��وْا َلُك��ْم َوَق��ْد َك��اَن َفِري��قٌ ((، و  -13: المائ��دة -))اْلُمْحِس��ِنيَن  مِّ

فُوَن��ُه ِم��ن َبْع��ِد َم��ا َعَقلُ��وهُ َوُه��ْم َيْعَلُم��وَن  ، و  -75: البق��رة -َيْس��َمُعوَن َك��الََم ّهللاِ ُث��مَّ ُيَحرِّ
لُِعَن الَّ�ِذيَن َكَف�ُروْا ِم�ن َبِن�ي إِْس�َراِئيَل َعَل�ى لَِس�اِن َداُووَد َوِعيَس�ى اْب�ِن َم�ْرَيَم َذلِ�َك ِبَم�ا ((

َكاُنوْا َيعْ   . -78: المائدة -))َتُدوَن َعَصوا وَّ
    
و منها أيضا الرد على ش�بهات اليه�ود و النص�اري و المش�ركين و ال�دهريين م�ن     

َوَقاَل���ِت اْلَيُه���وُد ُعَزْي���ٌر اْب���ُن ّهللاِ َوَقاَل���ْت : ((خ���الل القص���ص القرآن���ي ، كقول���ه تع���الى 
ِهِهْم ُيَض�اِهُؤوَن َق�ْوَل الَّ�ِذيَن َكَف�ُروْا ِم�ن َقْب�ُل النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن ّهللاِ َذلَِك َقْولُُهم ِب�أَْفَوا



��ى ُيْؤَفُك��وَن  َوَقاَل��ِت اْلَيُه��وُد َي��ُد ّهللاِ َمْغلُوَل��ٌة ُغلَّ��ْت ((، و  -30: التوب��ة -))َق��اَتَلُهُم ّهللاُ أَنَّ
�ا أَْيِديِهْم َولُِعُنوْا ِبَما َقالُوْا َب�ْل َي�َداهُ َمْبُس�وَطَتاِن ُينفِ�ُق َكْي�َف َيَش� �ْنُهم مَّ اُء َوَلَيِزي�َدنَّ َكِثي�راً مِّ

بَِّك ُطْغَياناً َوُكْفراً َوأَْلَقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء إَِلى َيْوِم اْلقَِيامَ  ِة ُكلََّم�ا أُنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ
-))َفَساداً َوّهللاُ الَ ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن  أَْوَقُدوْا َناراً لِّْلَحْرِب أَْطَفأََها ّهللاُ َوَيْسَعْوَن فِي األَْرِض 

لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقالُوْا إِنَّ ّهللاَ َثالُِث َثالََثٍة َوَم�ا ِم�ْن إَِل�ـٍه إِالَّ إَِل�ـٌه َواِح�ٌد ((، و  -64: المائدة 
نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْنهُ  ا َيقُولُوَن َلَيَمسَّ ، و  -73: المائ�دة -))ْم َع�َذاٌب أَلِ�يٌم َوإِن لَّْم َينَتُهوْا َعمَّ

ْهُر َوَم�ا َلُه�م ِب�َذلَِك ِم�نْ (( ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهلُِكَن�ا إِالَّ ال�دَّ  َوَقالُوا َما ِهَي إِالَّ َحَياُتَنا الدُّ
 . -24: الجاثية -))ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّوَن 

، و ص�حة الق�رآن  -علي�ه الص�الة و الس�الم-مدو منها أيضا إظهار صدق نبوة مح    
َنْح��ُن : ((ال��ذي ج��اء ب��ه م��ن عن��د رب��ه ، م��ن خ��الل القص��ص القرآن��ي ، كقول��ه تع��الى 

َنقُ��صُّ َعَلْي��َك أَْحَس��َن اْلَقَص��ِص ِبَم��ا أَْوَحْيَن��ا إَِلْي��َك َه��ـَذا اْلقُ��ْرآَن َوإِن ُكن��َت ِم��ن َقْبلِ��ِه َلِم��َن 
�َك ((، و -3: يوسف -))اْلَغافِلِيَن  بِّ �ن رَّ ْحَمًة مِّ وِر إِْذ َناَدْيَنا َوَلِكن رَّ َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب الطُّ

ُروَن  ��ن َقْبلِ��َك َلَعلَُّه��ْم َيَت��َذكَّ ��ِذيٍر مِّ ��ن نَّ ��ا أََت��اُهم مِّ ، و   -46: القص��ص -))لُِتن��ِذَر َقْوم��اً مَّ
يَك ِبَبَدِنَك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آَيًة ((( �اِس َع�ْن آَياِتَن�ا َلَغ�افِلُوَن َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ �َن النَّ َوإِنَّ َكِثيراً مِّ
 .  -92: يونس -))
 
و أم��ا موق��ف الج��ابري م��ن عالق��ة قص��ص الق��رآن بقص��ص الت��وراة فإن��ه ذك��ر أنه��ا   

: لقول أيضا عالقة تصديق ، مع وجود فروق في طريقة عرض الحوادث ،و يمكن ا
ي م�ا ورد ف�ي الت�وراة م�ن أخب�ار أنبي�اء القرآن يحك�(( إنها عالقة حكاية ، بمعنى أن 

 . 191F1 ))بني إسرائيل 
و قوله هذا ليس فيه من الصواب إال القليل ، و فيه باطل كثير ، و يتضمن تقزيم�ا    

لمكانة قصص القرآن ،و و إغفاال لفروق أساسية كثيرة تميزت بها قصص الق�رآن و 
نطلق من خلفيات مذهبية لكن الجابري ُمتعصب ، ي. تفّوقت بها على قصص التوراة 

 . جعلته ُيقّزم قصص القرآن ،و يغفل خصائصها بالنظر إلى قصص التوراة 
إن الفروق بين قصص القرآن و التوراة ال تنحص�ر أساس�ا ف�ي  :و ردا عليه أقول    

طريقة الع�رض ، كم�ا زع�م الج�ابري ، و إنم�ا تش�مل أيض�ا جوان�ب أخ�رى ، س�يأتي 
قص�ص الق�رآن بقص�ص الت�وراة ليس�ت عالق�ة تص�ديق  كم�ا أن عالق�ة. ذكرها قريبا 

فقط ، و إنما هي عالقة لها وجه آخر هام جدا ، ل�م ي�ذكره الج�ابري ، س�نذكرها فيم�ا 
 : يأتي 

َوأَنَزْلَن�ا إَِلْي�َك : ((من ذلك إنها عالقة هيمنة و احت�واء و تف�ّوق ، ب�دليل قول�ه تع�الى    
قاً لَِّما بَ  ،و ه�ذه -48: المائ�دة )) ْيَن َيَدْيِه ِم�َن اْلِكَت�اِب َوُمَهْيِمن�اً َعَلْي�هِ اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ

هيمنة عامة ، تشمل كل المجالت ذات العالقة بين القرآن و التوراة ، فالقرآن مهيمن�ا 
و ه�ذه اآلي�ة ل�م تغ�ب . عليها في كل المجاالت ، كالقص�ص ، و العقائ�د ، و التش�ريع 

خاصية التصديق ،و أغفل خاص�ة الهيمن�ة ، فه�ذا عم�ل  عن الجابري ، ألنه أخذ منها
علما بان التص�ديق . انتقائي ُمغرض ليس من الموضوعية و الحيدة العلمية في شيء 
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الذي أثبته القرآن لما في التوراة هو تصديق للحق الذي فيها ، و ل�يس تص�ديقا مطلق�ا 
 . لما فيها من قصص و عقائد و عقائد 

ائص عالقة قصص القرآن بقصص الت�وراة ، إنه�ا عالق�ة و منها أيضا إن من خص  
.  ،و يرتكبون�ه م�ن ج�رائم إدانة ، وذم لليهود ، و كشف لما كانوا يخفون�ه م�ن حق�ائق

ْوَراَة ُثمَّ َل�ْم َيْحِملُوَه�ا َكَمَث�ِل اْلِحَم�اِر َيْحِم�ُل أَْس�َفاراً : ((كقوله تعالى  لُوا التَّ َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
�الِِميَن  ِبْئَس َمَثلُ  ُ َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِ َوهللاَّ ُبوا ِبآَياِت هللاَّ ،  -5: الجمع�ة -))اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

��ا ُكن��ُتْم ُتْخفُ��وَن ِم��َن اْلِكَت��اِب (( و مَّ ُن َلُك��ْم َكِثي��راً مِّ َي��ا أَْه��َل اْلِكَت��اِب َق��ْد َج��اءُكْم َرُس��ولَُنا ُيَب��يِّ
ِب��يٌن  َوَيْعفُ��و َع��ن َكِثي��ٍر َق��دْ  ��َن ّهللاِ ُن��وٌر َوِكَت��اٌب مُّ لُِع��َن ((، و  -15: المائ��دة -))َج��اءُكم مِّ

الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبِن�ي إِْس�َراِئيَل َعَل�ى لَِس�اِن َداُووَد َوِعيَس�ى اْب�ِن َم�ْرَيَم َذلِ�َك ِبَم�ا َعَص�وا 
َك��اُنوْا َيْعَت��ُدوَن  ��ا َوإِْذ َقَتْل��ُتْم َنفْ ((، و  -78: المائ��دة -))وَّ اَرْأُتْم فِيَه��ا َوّهللاُ ُمْخ��ِرٌج مَّ س��اً َف��ادَّ

�ا َداُم�وْا فِيَه�ا ((، و  -72: البقرة -))ُكنُتْم َتْكُتُموَن  �ْدُخَلَها أََب�داً مَّ �ا َل�ن نَّ َقالُوْا َيا ُموَسى إِنَّ
ا َهاُهَن�ا َقاِع�ُدوَن  َواَع�ْدَنا ُموَس�ى َوإِْذ ((، و-24: المائ�دة -))َفاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك َفَقاِتال إِنَّ

َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه َوأَنُتْم َظالُِموَن    .   -51: البقرة -))أَْرَبِعيَن َلْيَلًة ُثمَّ اتَّ
   
و منها إنها عالق�ة تص�حيح و تق�ويم ، فقص�ص الق�رآن ُتص�حح أخب�ار الت�وراة م�ن    

الق�رآن ف�ي قول�ه  و هذا أمر نّص علي�ه. جهة ، و ال تقع في أخطائها من جهة أخرى 
النمل -))إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن َيقُصُّ َعَلى َبِني إِْسَراِئيَل أَْكَثَر الَِّذي ُهْم فِيِه َيْخَتلِفُوَن : ((تعالى 

ِهْم َوِزْدَن�اُهْم ُه�ًدى (( ،و -76:  ُه�ْم فِْتَي�ٌة آَمُن�وا ِب�َربِّ -))َنْحُن َنقُصُّ َعَلْيَك َنَبأَُهم ِباْلَحقِّ إِنَّ
أن��ه  -علي��ه الس��الم-النب��ي س��ليمانو مث��ال ذل��ك أن الت��وراة اتهم��ت .  -13:  الكه��ف

192Fانحرف سلوكيا ، و أشرك بال ، و عبد األص�نام

لك�ن الق�رآن الك�ريم أنك�ر ذل�ك و .  1
��ْياِطيَن َكَف��ُروْا يُ : ((ب��رأ س��ليمان ف��ي قول��ه تع��الى  َعلُِّم��وَن َوَم��ا َكَف��َر ُس��َلْيَماُن َوَل��ـِكنَّ الشَّ

ْحرَ النَّاَس ال  .  -102: البقرة -)) سِّ
    
و من ذلك أيض�ا أن الت�وراة ذك�رت أن بن�ي إس�رائيل عن�دما ك�انوا ف�ي مص�ر ك�ان    

لك�ن الق�رآن الك�ريم أش�ار . عددهم كبيرا ، فقدرتهم بمليونين إلى ثالث�ة مالي�ين نس�مة 
: الشعراء -))يلُوَن إِنَّ َهُؤَالء َلِشْرِذَمٌة َقلِ : ((إلى أن عددهم كان قليال ، في قوله تعالى 

فالع��دد ال��ذي ذكرت��ه الت��وراة ُمب��الغ في��ه كثي��را ، و ُمخ��الف للش��رع و لحق��ائق .  -54
193Fيقبله أي باحث علمي نزيهالتاريخ ،و ال 

، فالقرآن الكريم صحح خطأ الت�وراة و ل�م  2
 . يقع فيه 

ق و منها أيضا أن قصص الق�رآن رفع�ت األنبي�اء مكان�ا علي�ا إل�ى مك�انهم ال�ذي يلي�   
بهم ، و جعل�تهم ق�دوة مثالي�ة للن�اس ، و ن�ّزهتهم ع�ن الوق�وع ف�ي الش�رك و الكف�ر، و 

فق�د وص�فت األنبي�اء  لك�ن الت�وراة خ�الف ذل�ك تمام�ا ،. ش ارتكاب الجرائم و الف�واح
بمختلف الصفات القبيحة ،و نسبت إليهم شتى أن�واع القب�ائح و االنحراف�ات العقدي�ة و 

 . السلوكية 
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ش�رب الخم�ر فتع�رى، لم�ا  -عليه الس�الم-ذكرت أن نوحا -ي التوراةأ-إنها فمن ذلك  
و ذك��رت أيض��ا أن ) .  27-9/21: س��فر التك��وين (  رآه أح��د أبنائ��ه لعن��ه بس��ب ذل��ك

: (( اعت��رض عل��ى هللا تع��الى، و خاطب��ه بغي��ر أدب ، بقول��ه  -علي��ه الس��الم-إب��راهيم
. ثيم ، فيكون البار ك�األثيم حاشا لك ، أن تفعل مثل هذا األمر ، أن ُتميت البار مع األ

 .  -8/25سفر التكوين  –)) حاشا لك ، أديان األرض ال يصنع عدال 
   

أشربته ابنتاه خم�را ،  -عليه السالم -أن النبي لوط -أي التوراة–و روت أيضا        
)  32-31/ 19س�فر التك�وين ( ثم ضاجعتاه ليحمال منه ، بدعوى الحفاظ على النس�ل 

: أس�اء األدب م�ع هللا تع�الى بقول�ه ل�ه  -عليه السالم -لى أن النبي موسىو أشارت إ. 
لماذا أسأت إلى عبدك؟ ، و لم�اذا ل�م أج�د نعم�ة ف�ي عيني�ك ؟ ، حت�ى أن�ك وض�عت (( 

فإن كنت تفعل بي هك�ذا ف�اقتلني ... ال أقدر أنا وحدي ... ثقل جميع هذا الشعب عليَّ 
 -عليهم�ا الس�الم-أن موس�ى و ه�ارونو زعم�ت أيض�ا .   -15-11/10سفر العدد -))

م�ن أج�ل أنكم�ا ل�م : (( خانا هللا تعالى،و ل�م يقوم�ا بالواج�ب تجاه�ه، عن�دما ق�ال لهم�ا 
ُتؤمنا بي حتى ُتقدساني أمام أعين بني إس�رائيل ، ل�ذلك ال ت�دخالن ه�ذه الجماع�ة إل�ى 

 و زعم��ت أيض��ا أن النب��ي.  - 12/ 20س��فر الع��دد -))األرض الت��ي أعطي��تهم أياه��ا 
عب��د أص��نام نس��ائه الالت��ي بلغ��ن ألف��ا ،و أمل��ن قلب��ه ،و ل��م يك��ن  -علي��ه الس��الم -س��ليمان

/ 11:س�فر المل�وك األول – كامال مع هللا ، و كان عاصيا له ، فغضب علي�ه و عاقب�ه
3-11-  .  

قصص القرآن ، عندما جعله�ا أن الجابري افترى على  أليس ذلك دليل قاطع على    
و تحك��ي قصص��ها ، و أغف��ل خصائص��ها و أه��دافها الت��ي مص��دقة لقص��ص الت��وراة ، 

إن���ه ق���ام بعملي���ة إخف���اء ، و تحري���ف ، و تق���زيم ! . ُتميزه���ا ع���ن قص���ص الت���وراة ؟ 
لقصص القرآن و خصائص�ها و أه�دافها ، و كأن�ه ك�ان مت�أثرا بنظ�رة المستش�رقين و 

194Fتالمذتهم في زعمهم الباطل بان قصص الق�رآن ُنس�خة م�أخوذة م�ن قص�ص الت�وراة

1  
 . 
 

 : أباطيل أخرى متفرقة : رابعا 
عث���رُت عل���ى مجموع���ة أخ���رى م���ن أباطي���ل الج���ابري تتعل���ق بت���اريخ الق���رآن و     

أولها يتعلق بعدد الصحابة الذين كانوا يحفظون : مضمونه ، أذكر منها األمثلة اآلتية 
القرآن كله ، و مفاده أن الج�ابري ذه�ب إل�ى الق�ول ب�أن ع�دد الص�حابة ال�ذين حفظ�وا 

رض�ي  –قرآن كله كان قليال ، و استش�هد بخب�ر رواه البخ�اري ع�ن أن�س ب�ن مال�ك ال
أربع�ة ، كله�م  -عليه الصالة و السالم-زمن الرسول آنجمع القر: يقول فيه  -هللا عنه

195Fأُبي بن كعب ، و معاذ بن جبل ، و زيد بن ثابت ، و أبو زيد: من األنصار، هم 

2  . 
ه�ل ُيعق�ل : ال لم ُيحق�ق ف�ي الم�ر ، و ل�م يتس�اءل و قوله هذا غير صحيح ، ألنه أو   

كل�ه إال أربع�ة م�ن األنص�ار ؟ ، ف�أين  سنة ، و ال يحفظه 23أن ينزل القرآن في مدة 
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المهاجرون الذين عاشوا في العه�دين المك�ي و الم�دني ،و ش�اهدوا ن�زول الق�رآن م�دة 
ي بذلها رسول هللا سنة ؟ ، و أين األنصار اآلخرون ؟ ، و أين الجهود الكبيرة الت 23

و ال يص�ح أن ُتثم�ر  إنه ال ُيعق�ل. القرآن الكريم ؟ في تعليم أمته ، و حثها على حفظ 
ألص�حابه و تعل�يمهم ، و ح�ثهم عل�ى ف�ي تربيت�ه  -عليه الص�الة و الس�الم-جهود النبي

و نح�ن !! . حفظ القرآن ، و الموت في سبيل هللا ، بأن يحفظ القرآن منهم أربعة فقط 
في سنة واحدة ، أو ف�ي س�نتين القرآن كله   أعدادا كبير جدا تحفظ زماننا أن نرى في

 . ، أو ثالث سنوات ، أو في أربع سنوات 
و الجابري ل�م ُيحق�ق ف�ي الموض�وع ،و اكتف�ى بالرواي�ة الت�ي ذكره�ا ، ألن�ه وج�دها   

 ع��دد الص��حابة الح��افظينش��اهدا قوي��ا لتأيي��د م��ا ُيري��د الوص��ول إلي��ه ، و ه��و بم��ا أن 
للقرآن كله ك�ان قل�يال ، فم�ن الج�ائز أن يض�يع ش�يء م�ن الق�رآن و ال ُيتنب�ه إلي�ه و ال 

196Fُيستدرك

1  . 
    
و أما قول أنس بن مالك الذي استشهد به الجابري ، فال يصح حمله عل�ى إطالق�ه ،   

رواي��ات و معطي��ات كثي��رة ُتقي��ده م��ن جه��ة ، و ه��و ل��يس ق��وال ُيقص��د ب��ه ألن��ه توج��د 
ز حف�اظ الق�رآن صر من جهة أخرى ، و إنما المقصود ب�ه ذك�ر أب�راالستقصاء و الح

و قول�ه ال ينف�ي . من األنصار الذين تخصصوا فيه حفظا و رسما ، تالوة و ق�راءات 
ل��م يحف��ظ م��ن : وج��ود حف��اظ آخ��رين م��ن المه��اجرين و األنص��ار مع��ا ، فه��و ل��م يق��ل 

و . بع�ة م�ن األنص�ار جم�ع الق�رآن أر: الصحابة الق�رآن كل�ه إال أربع�ة ، و إنم�ا ق�ال 
جم��ع أوس��ع م��ن معن��ى الحف��ظ فق��ط ،و إنم��ا يش��مل الج��امع الش��امل للق��رآن و : عب��ارة 

 . التخصص فيه حفظا و تالوة ، رسما و قراءات 
   
و ثانيا إنه تتوفر شواهد كثيرة ُتثب�ت أن حف�اظ الق�رآن م�ن الص�حابة ك�انوا كثي�رين    

 70قُتل فيه�ا  -صلى هللا عليه و سلم -بيجدا ، أولها أنه في حادثة بئر معونة زمن الن
صحابيا كانوا كلهم من القراء الذين تخصصوا في قراءة الق�رآن و تعلّم�ه و مدارس�ته 
، أرس��لهم رس���ول هللا لتعل���يم بع���ض القبائ���ل العربي��ة دي���ن اإلس���الم ، فغ���دروا به���م و 

197Fقتلوهم

2  . 
عليم�ه ،و ُيس�مون فهل ُيعقل أن يتخصص هؤالء في قراءة الق�رآن و مدارس�ته و ت    

ب�القراء ، و ال يحفظ�ون الق�رآن كل�ه ، أو ال يك�ون أكث�رهم ، أو نص�فهم ، أو ثل�ثهم ال 
م��ا الف��رق بي��نهم و ب��ين عام��ة و إال لم��اذا ُس��موا ق��راء ؟ ، و ! . يح��ف الق��رآن كل��ه ؟ 

 ! . الصحابة إذا لم يكونوا يحفظون القرآن كله ؟ 
أن رس��ول هللا ك��ّون ع��ددا كبي��را م��ن  ش��اهد ق��وي ج��دا عل��ىو ذل��ك الع��دد الم��ذكور    

و بم�ا أن�ه بع�ث . الصحابة تخصصوا في حفظ القرآن و تالوت�ه و تعلّم�ه و مدارس�ته 
قارئا لتعليم بعض القبائل العربية ، فهذا يشير إلى أنه لم يبعث ك�ل الق�راء ،  70منهم 

 . و إنما ترك طائفة منهم لتواصل عملها في التعلّم و التعليم 

                                                 
 . سبق أن ناقشناه في دلك الزعم ، و بينا بطالنه  1
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هد الث�اني ، مف�اده أن م�ن المع�روف أن جماع�ة م�ن أعي�ان الص�حابة ك�انوا و الشا    
عب�د هللا ب�ن مس�عود ، و : يحفظون الق�رآن كل�ه ، م�ن غي�ر ه�ؤالء األربع�ة ، و م�نهم 

سالم مولى أبي حذيفة ، و أبو بكر الصديق ، و عثمان بن عفان ، و أبو ال�درداء ، و 
198Fعبد هللا بن عباس ، و عبد هللا بن عمر

 .  -ي هللا عنهمرض -1
هجري�ة ، قُت�ل فيه�ا كبي�ر م�ن  12و الشاهد الثالث مفاده أنه في موقعة اليمامة سنة    

أخش�ى أن يس�تحر : ((   -رض�ي هللا عنهم�ا –قراء الصحابة ، فق�ال عم�ر ألب�ي بك�ر 
199F))القتل بالقراء في المواطن ، فيذهب كثير من القُراء ، إال أن تجمع�وه 

و ق�د ق�ّذر  . 2
أل�ف  13آالف ق�ارئ ، م�ن جمل�ة  3: عد القراء الذين كانوا في المعركة بابن كثير 

200Fقارئ 500: مقاتل ، استشهد منهم نحو 

و . إن ذلك العدد ُمبالغ فيه : و ربما ُيقال .  3
هذا احتمال وارد ، لكن مهما ُبولغ فيه ، فإن عدد القراء يبقى كبيرا أيضا ، مما يعني 

 .عال  و حقيقة أن حفاظ القرآن كانوا كثيرين ف
  

أنه خاف أن يس�تمر القت�ل ف�ي الق�راء ف�ي  -رضي هللا عنه -و يتبين من كالم عمر    
لق�رآن ،و ل�يس كل�ه ، ألن المس�لمين معارك أخرى غي�ر اليمام�ة ، في�ذهب كثي�ر م�ن ا

ف�ذلك التخ�ّوف ي�دل . ال يحفظونه كل�ه ، و  ُيشاركون هؤالء في حفظ كثير من القرآن
اء ك�انوا يحفظ�ون الق�رآن كل�ه ،و ل�يس بعض�ه ، و إال م�ا تخ�ّوف على أن هؤالء الق�ر

فلو ك�انوا . عمر من ذهاب كثير من القرآن إذا استحر القتل بالقراء في مواقع أخرى 
وفه معن�ى م�ن أن لتخ ما تخّوف عمر من ذلك ، و ليس كغيرهم من عامة المسلمين ،

ف�يهم ، دل ه�ذا أنه�م ك�انوا  و بم�ا أن�ه تخ�ّوف م�ن اس�تمرار القت�ل. يستحر القتل ف�يهم 
 . يحفظون القرآن كله ، فيؤدي قتلهم إلى ذهاب مال يحفظه عامة المسلمين 

 -علي�ه الص�الة و الس�الم -و بذالك يتبين أن عدد حفاظ القرآن الكريم في زمن النبي  
  . ُيعد بالمئات ، بل باآلالف كان كبيرا  -رضي هللا عنه-،و زمن أبي بكر

    
مف��اده أن الج��ابري ك��رر م��رارا أن الق��رآن  -م��ن تل��ك األباطي��ل –الث��اني و المث��ال   

و ق��ال . الك��ريم الموج��ود ب��ين أي��دينا ، ُجم��ع و ُرت��ب ف��ي مص��حف واح��د زم��ن عثم��ان
201Fللقرآن تّم زمن عثمان إن الجمع النهائي: أيضا 

4  . 
و قوله غي�ر ص�حيح ، ألن�ه ثب�ت ب�الخبر الص�حيح أن الق�رآن كل�ه ك�ان محفوظ�ا و    
رضي -، فأمر أبو بكر -عليه الصالة و السالم–وبا ُمفرقا عندما ُتوفي رسول هللا مكت

ل��م  -رض��ي هللا عن��ه -و ف��ي زم��ن عثم��ان. بجمع��ه كل��ه ف��ي مص��حف واح��د  -هللا عن��ه
يح��دث أي جم��ع جدي��د للق��رآن أب��دا ، و إنم��ا ج��يء بالمص��حف اإلم��ام ، فُنس��ُخت من��ه 

 -إل��ى حفص��ة أم الم��ؤمنينمص��احف حس��ب األمص��ار ، و اُرج��ع المص��حف اإلم��ام 
و أما الذي تّم زمن عثمان فهو توحي�د للمص�حف رس�ما و حرف�ا و .  -رضي هللا عنه

ق��راءات، ألن الس��بب ف��ي إق��دام عثم��ان عل��ى فع��ل ذل��ك ه��و كث��رة االختالف��ات ب��ين 
 ، المسلمين بسب تعدد القراءات و اختالطها، فحسم األم�ر بطريق�ة جماعي�ة ص�حيحة
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202Fن الق�رآن و مض�مونهو لم يحدث أي تغيي�ر لم�ت

لك�ن الج�ابري ال يري�د أن يعت�رف .  1
بهذه الحقيقة،و يظل ُيغالط ، و ُي�دلس ، و ُيك�رر ، ليف�رض زعم�ه عل�ى الق�راء ، م�ن 

و ه�ذا زعم�ه ه�ذا باط�ل م�ردود . ضاعت منه آيات لم يستدركها الصحابة  أن القرآن
 . ه هنا عليه ، سبق أن ناقشناه فيه و بينا بطالنه و تهافته ، فال نعيد

فيتعل�ق ب�القراءات القرآني�ة ، و مف�اده أن  -و أما المثال الثال�ث م�ن أباطي�ل الج�ابري  
.  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم -فاألحرف السبعة ترجع إلى زم�ن النب�ي: (( الجابري قال 

ث�م .  ))أما القراءات فترجع إلى زمن توزيع نسخ المصحف العثماني على األمصار 
ن كل القراءات الصحيحة لها أسانيد متص�لة تص�ل القراءات من أنقل ما يقوله علماء 

203Fو رجالها ثقات -عليه الصالة و السالم-إلى النبي

2 . 
فالجابري هنا قال بخالف ما يقوله علماء القراءات ، فهم أرجعوا أصل الق�راءات     

إل��ى رس��ول هللا بالرواي��ات المس��ندة الص��حيحة ، و ه��و ق��د خ��الفهم عن��دما زع��م أن 
قدم أي دلي�ل ص�حيح ، و ال ض�عيف اءات ترجع إلى زمن عثمان ، من دون أن يُ القر

. 
  
ه�ذه األن�واع : (( و ذكر أيضا أن التحريف أنواع ، كاختالف القراءات ، ث�م ق�ال     

م�ن ط�رف علم�اء  من التحريف واقعة في القرآن ، و ُمعترف بها بص�ورة أو أخ�رى
204Fل ، األحرف السبعة ، مسألة البسملةالتأوي: اإلسالم ، تحت العناوين التالية 

3  . 
أي -و قول��ه غي��ر ص��حيح ، و في��ه تغل��يط للق��راء و ت��دليس عل��يهم ، ألن��ه أوال أن��ه   

أخ��ذ المعن��ى ال��ذي ع��ّرف ب��ه معن��ى التحري��ف ف��ي اللغ��ة  أي��ن ل��م ي��ذكر م��ن -الج��ابري
،و ك��ان  : ))و التحري��ف أن��واع ش��رحها بعض��هم بقول��ه : (( ،و اكتف��ى بقول��ه  العربي��ة

و ق��د بحث��ت ع��ن ه��ذا التعري��ف المنس��وب إل��ى . لي��ه أن ُيوّثق��ه ، لكن��ه ل��م يفع��ل ذل��ك ع
بعض أهل العلم فلم أعثر له على أثر في كتب علوم الشريعة ،و ال في مؤلفات اللغ�ة 
و النح��و و األدب،و ال ف��ي مص��نفات العقائ��د و المل��ل و الت��اريخ ،و ال ذك��ر أن��ه ه��و 

 .شخصيا صاحب هذا التعريف 
: (( يبدو لي أن الجابري هو صاحب هذا التعريف عّب�ر ب�ه ع�ن نفس�ه بقول�ه لكن     

و إذا ص��ّح ه��ذا ، أو ل��م يص��ح ، . ، فه��و ه��ذا ال��بعض : )) ش��رحها بعض��هم بقول��ه 
فتعريفه لمعنى التحريف غير مقبول و باطل ، وال يصح أن ينس�به إل�ى الق�رآن ،و ال 

لم ُيقدم عل�ى ص�حته مجرد رأي أرتأه إلى اللغة ،و ال إلى علماء اإلسالم ، و إنما هو 
 .  و ال من اللغة العربية  شاهدا صحيحا من الشرع

في الشرع و اللغة هو لفظ مذموم ،و ليس ممدوحا  ، فهو تغيير  و ثانيا إن التحريف 
و هو عمل قريب الشبه بما كان اليه�ود يفعلون�ه . لمعنى الكالم ، و ميل به إلى غيره 

205Fة ، لذا ذمهم هللا تعالى ، ألنهم ُيحّرفون الَكلِ�م ع�ن مواض�عهفي تغيير معاني التورا

4  .
و علي��ه ف��ال يص��ح أب��دا وص��ف الق��راءات الص��حيحة ،و الح��روف الس��بعة بأنه��ا م��ن 
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. التحريف ، أو هي من أنواعه ، ألن تعريفه للتحريف هو تعريف باطل شرعا و لغة
ف��ي الح��روف الس��بعة و ، ث��م ٌيق��ره ،و يأخ��ذ ب��ه ي��ذم الش��رع التحري��ف و ه��ل ُيعق��ل أن 

 ! . القراءات الصحيحة ؟ 
ل ب�أن الق�راءات للوصول إلى القو ، و يبدو أن الجابري استخدم التغليط و التدليس   

بدعوى أن التحريف هو نوع من أن�واع . هي من أنواع التحريف  و الحروف السبعة
لش�كل ، فه�ي التغيير ، و القراءات و الحروف السبعة فيها اختالفات في الحروف و ا

و هذا الفهم . نوع من أنواع التغيير ، الذي قد يكون مظهرا من مظاهر التحريف  إذاً 
ال يصح ، فيما يتعلق بالقراءات و الحروف السبعة ، ألن التحريف إذا كان نوعا م�ن 
التغيير ، فإن االختالف الموجود في القراءات ليست تغييرا و ال تحريفا ، و إنما هي 

لق بألفاظ تختلف من قراءة إلى أخ�رى م�ن حي�ث الش�كل ، أو اإلف�راد و اختالفات تتع
سورة -))فقالوا ربنا َباِعد بيننا : (( زيادة حرف و إنقاصه ، كقوله تعالى  الجمع ، أو

�د " ، و "َباَع�َد  :" ،  وقرئ أيض�ا  -19/ سبأ  و انظ�ر إل�ى : (( و قول�ه تع�الى " . َبعِّ
206F" ننش�رها : " ،و ق�رئ أيض�ا  -259/رةس�ورة البق�-))العظام كيف ننشزها 

و ك�ل .  1
اختالف تنوع ال اختالف تحريفا و ال فعال بشريا ، و إنما هي  تهذه االختالفات ليس

علي�ه الص�الة و الس�الم –تناقض و تحريف ، نزل بها الوحي األمين على رس�ول هللا 
207Fو قد صحت عنه باألسانيد الصحيحة –

2  . 
   
هل القرآن الكريم من الت�راث : فيتعلق ب  -أباطيل الجابري من -و أما المثال الرابع 

لق�د أك�دنا م�رارا : (( أجاب عن ذلك بصراحة عن�دما ق�ال  -أي الجابري-إنه. أم ال ؟ 
و في نف�س . أننا ال نعتبر القرآن جزءا من التراث ، و هذا شيء نؤكده هنا من جديد 

ة م�ن أنن�ا نعتب�ر جمي�ع أن�واع الوقت ُنؤكد ايض�ا م�ا س�بق أن قلن�اه ف�ي مناس�بات س�ابق
208F))هي كلها تراث ألنها تنتمي إلى ما هو بشري ... علماء اإلسالم الفهم التي شيدها 

3 
 , 
  

واض��ح م��ن كالم��ه أن��ه ال يجع��ل الق��رآن و ال الس��نة النبوي��ة م��ن الت��راث البش��ري ،    
و . ش�رية ألنهما ليسا من أنواع الفهم التي شيدها علماء اإلسالم ، الت�ي كله�ا أعم�ال ب

هو و إن كان لم ُيلحق السنة النبوية بالقرآن صراحة ، ف�إن قول�ه األخي�ر واض�ح بأن�ه 
أن تكون من أعمال علماء اإلسالم ، ألن الس�نة النبوي�ة ل�يس م�ن أعم�ال استثناها من 

 . هؤالء 
. و موقفه هذا صحيح تماما ، لكن ُيوجد في بعض كتبه ما ُيخ�الف ذل�ك و ُيناقض�ه    

لقد أكدنا مرارا أننا ال نعتبر الق�رآن ج�زءا م�ن الت�راث  : (( لنا عنه أنه قال مع أنه نق
فكان عليه أن ُيش�ير إل�ى أن�ه ق�ال خ�الف ذل�ك )) . ، و هذا شيء نؤكده هنا من جديد 

و هو على الرأي الذي قاله صراحة في . في بعض مصنفاته ، لكنه غّير موقفه اآلن 
لكنه لم يفعل ذلك ، مما يعني أن�ه متن�اقض م�ع . م مدخل إلى القرآن الكري: كتابه هذا 

 .نفسه ، أو أنه تعمد فعل ذلك ، أو أنه نسيه 
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أوله�ا . و الشواهد اآلتية ُتثبت خالف ما قاله الجابري ، و ه�ي منقول�ة م�ن مؤلفات�ه   
بالقرآن ،و ال بالحديث ، " يستشهد  -في كتبه–إن عبد هللا بن المقفع لم يكن : إنه قال 

209Fآخر من الموروث اإلسالمي أي عنصرو ال ب

إن القرآن ينتمي إل�ى : و قال أيضا .  1
الموروث اإلسالمي الخالص ، ب�ل ه�و أس�اس ه�ذا الم�وروث،و ه�و أح�د الموروث�ات 

210Fكاللغة العربية التي هي الموروث العربي الخ�الص. الخمس المكونة للثقافة العربية 

2 
 . 
يث من الموروث العربي اإلس�المي ، و فواضح من كالمه أنه جعل القرآن و الحد   

خمس�ة موروث�ات حس�ب جعلهما من المكونات األساس�ية له�ذا الم�وروث الُمك�ّون م�ن 
نعم إنه يعن�ي ب�ه ذل�ك ، الموروث عنده يعني التراث اإلسالمي ؟ ،  فهل ذلك. زعمه 

ألن�ه ن�ّص عل�ى . اإلسالمي عند الجابري هو نفس�ه الم�وروث اإلس�المي  ألن التراث
تراث ُمكّون م�ن العقي�دة و الش�ريعة ، و اللغ�ة و األدب ، و العق�ل و الذهني�ة ، و أن ال

م��ا ُيمي��ز الت��راث العرب��ي اإلس��المي ، أن��ه ف��ي نظرن��ا ه��و أن��ه : (( و ق��ال . التطلع��ات 
مجموع��ة عقائ��د ،و مع��ارف ، و تش��ريعات ، و ُرؤى ، باإلض��افة إل��ى اللغ��ة العربي��ة 

إن الت��راث العرب��ي اإلس��المي ، ض��م ف��ي : يض��ا ، و ق��ال أ)) الت��ي تحمله��ا و ُتؤطره��ا
و أخالقية ، من الحض�ارات القديم�ة ، م�ا مكوناته مفاهيم و تصورات دينية و فلسفية 

جان�ب المكان�ة األساس�ية الت�ي يحتله�ا في�ه اإلس�الم (( يجعلها تحت�ل مكان�ة ب�ارزة إل�ى 
211F))كدين 

3   . 
ن التراث العربي اإلس�المي واضح من كالمه أنه جعل اإلسالم بعقائده و شريعته م  

و من ثم فإن القرآن و الحديث هما بالض�رورة أنهم�ا م�ن . ، و من مقوماته األساسية 
كم��ا أن��ه ن���ص . ذل��ك الت��راث ، ألن اإلس��الم م��ا ه��و إال الق���رآن و الح��ديث النب��وي 

و لننتق�ل اآلن إل�ى مث�ال : (( صراحة على أن الحديث النبوي من التراث عن�دما ق�ال 
المرة نصا من تراثنا ، هو حديث نبوي لعلن�ا نحفظ�ه جميع�ا، و  هيكون هذآخر ، و س
212F" ))كل ُمحدثة بدعة ، و كل بدعة ضاللة ، و كل ضاللة في النار" قد جاء فيه 

4   . 
 

عل���ى أن اإلس���الم م���ن الت���راث العرب���ي اإلس���المي  فالرج���ل ك���رر كالم���ه و أك���ده   
ذلك التراث بالض�رورة ، ألن�ه ال الموروث ، و من ثم فإن القرآن و الحديث هما من 

م�دخل إل�ى : و ال ندري هل الجابري تعمد ما قاله في كتابه. إسالم دون قرآن و سنة 
القرآن لحاجة في نفسه عندما نف�ى ك�ون الق�رآن و الح�ديث أن يكون�ا م�ن الت�راث ، أم 

لكن�ه و ه�ذا احتم�ال وارد ، . عما قال�ه ف�ي كتب�ه الس�ابقة لكتاب�ه ه�ذا ؟ انه غّير موقفه 
لق��د أك��دنا م��رارا أنن��ا ال نعتب��ر الق��رآن : ((  ض��عيف ألن الج��ابري نقلن��ا عن��ه ان��ه ق��ال 

، و ه�ذا مخ�الف لم�ا نقلن�اه )) جزءا من التراث ، و هذا ش�يء نؤك�ده هن�ا م�ن جدي�د  
عنه سابقا عن�دما جع�ل الق�رآن و الح�ديث م�ن الت�راث ،و ه�ذا قال�ه ف�ي بع�ض كتب�ه ، 

فك�ان علي�ه أن ُيؤك�د األم�ر .  2001ال�ذي ص�در س�نة  ككتاب العقل العربي األخالقي
 .كن�ُت أق�ول ك�ذا ، و اآلن أُغّي�ر م�وقفي أق�ول ك�ذا : بصراحة و وضوح ، كأن يقول 
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لكنه لم يفعل ذلك ، و لم يتراجع عن موقفه األول بطريقة ص�حيحة واض�حة ،و كأن�ه 
 . ُيخفي أمرا ال ُيريد البوح به 

ّص في��ه عل��ى أن الق��رآن ل��يس تراث��ا ، ه��و موق��ف علم��ا ب��أن موقف��ه األخي��ر ال��ذي ن��   
ألن القرآن الكريم كالم هللا تعالى و ليس كالما بشريا . صحيح ، خالف موقفه األول 

و كذلك الس�نة النبوي�ة ، فه�ي و إن كان�ت كالم�ا . خاضعا لضرورة الزمان و المكان 
. لع�المين بشريا ، فإنها ليست كالم بشري عادي ، و إنما هي كالم رس�ول م�ن رب ا

 . لذا فإن كالمه ليس تراثا بشريا ، و إنما هو كلم نبوي 
و أما المثال الخامس فيتعلق بالديانات السماوية ، و مفاده أن الج�ابري يق�ول بوج�ود  

: اليهودية ، و النصرانية ، و اإلسالم ، من ذل�ك أن�ه ق�ال : ثالث ديانات سماوية هي 
إن ن�زول ال�وحي : ، و ق�ال أيض�ا )) ال�ثالث ال�ديانات الس�ماوية  ف�ي األصلوحدة (( 

دش�ن عه�دا جدي�دا ف�ي ت�اريخ البش�رية ، قوام�ه  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم-على الرسول
213Fقيام دين سماوي جديد إلى جانب اليهودية و النصرانية

 ذ.  1
   

و قول��ه ه��ذا ال يص��ح ف��ي مي��زان الق��رآن الك��ريم ، ألن الق��رآن ال توج��د في��ه أي��ة       
و إنم�ا . عيد و ال من قريب إلى أنه توجد ثالث ديان�ات س�ماوية أو أكث�ر إشارة  من ب

فيه تقرير و تأكيد على تعدد الرساالت السماوية ، ذات الدين الواحد هو دين اإلس�الم 
�ى ِب�ِه ُنوح�اً َوالَّ�ِذي أَْوَحْيَن�ا إَِلْي�َك َوَم�ا : ((، كقوله تع�الى  يِن َم�ا َوصَّ �َن ال�دِّ َش�َرَع َلُك�م مِّ

�� قُ��وا فِي��ِه َكُب��َر َعَل��ى َوصَّ يَن َوَال َتَتَفرَّ ْيَنا ِب��ِه إِْب��َراِهيَم َوُموَس��ى َوِعيَس��ى أَْن أَقِيُم��وا ال��دِّ
ُ َيْجَتِبي إَِلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َم�ن ُيِني�ُب  الش�ورى -))اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه هللاَّ

ْسلِماً َوَما َك�اَن ِم�َن َما َكاَن إِْبَراِهي((، و -13:  ُم َيُهوِدّياً َوالَ َنْصَراِنّياً َوَلِكن َكاَن َحِنيفاً مُّ
و أما الديانتان اليهودية و النصرانية الحاليتان فهما .  -67: آل عمران -))اْلُمْشِرِكيَن 

ديانتان ُمحرفتان خرجتا عن أصلهما اإلله�ي الواح�د ،و أص�بحتا دي�انتين أرض�يتين ، 
يَن ِعنَد ّهللاِ اإلِْسالَُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن أُْوُتوْا اْلِكَت�اَب إِالَّ ِم�ن : ((تعالى  هللالذا قال  إِنَّ الدِّ

آل -))َبْع��ِد َم��ا َج��اءُهُم اْلِعْل��ُم َبْغي��اً َبْي��َنُهْم َوَم��ن َيْكفُ��ْر ِبآَي��اِت ّهللاِ َف��إِنَّ ّهللاِ َس��ِريُع اْلِحَس��اِب 
َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْس�الَِم ِدين�اً َفَل�ن ُيْقَب�َل ِمْن�ُه َوُه�َو فِ�ي اآلِخ�َرِة ِم�َن َوَمن (( ،و -19: عمران 

لََّقْد َكَفَر الَّ�ِذيَن َق�الُوْا إِنَّ ّهللاَ َثالِ�ُث َثالََث�ٍة َوَم�ا ِم�ْن ((و  -85: آل عمران -)) اْلَخاِسِريَن 
ا نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِم�ْنُهْم َع�َذاٌب أَلِ�يٌم  إَِلـٍه إِالَّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِن لَّْم َينَتُهوْا َعمَّ -))َيقُولُوَن َلَيَمسَّ

��ى ((، و -73: المائ��دة  ��يَن َحتَّ َل��ْم َيُك��ِن الَّ��ِذيَن َكَف��ُروا ِم��ْن أَْه��ِل اْلِكَت��اِب َواْلُمْش��ِرِكيَن ُمنَفكِّ
َنُة  ، لكن�ه م�ع ص�ل ألوم�ع أن الج�ابري ق�د أش�ار إل�ى وح�دة ا- 1: البين�ة -))َتأِْتَيُهُم اْلَبيِّ

ص�ح ف�ي ذلك جعل الدين اإللهي الواحد دينا متعددا مكونا من ثالثة أدي�ان ،و ه�ذا ال ي
 . ميزان القرآن الكريم 

: ((  -عليه السالم -و المثال السادس مفاده أن الجابري قال عن دعوة النبي عيس    
إنم�ا ك�ان يق�وم  و كما ذكرنا قبل ، كانت دعوته شفوية ، فهو لم يأت بكتاب ُمن�زل، و

و ه�و ق�ال به�ذا ُمس�ايرة لم�ا يقول�ه )) .بعظات متنقال من مكان إلى آخر من فلس�طين 
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مؤرخو الدين النصراني في الغ�رب م�ن أن عيس�ى ل�م يت�رك كتاب�ا من�زال يض�م ك�الم 
 .   214F1هللا

و قول��ه ه��ذا غي��ر ص��حيح ، ألن��ه ُمخ��الف للق��رآن مخالف��ة ص��ريحة ، فق��د ذك��ر هللا     
الَّ�ِذيَن : ((بحانه كقول�ه س�كتاب�ا اس�مه اإلنجي�ل ،  -علي�ه الس�الم–عيسى  تعالى أنه أتى

�ْوَراِة َواإلِْنِجي�لِ  �يَّ الَّ�ِذي َيِجُدوَن�ُه َمْكُتوب�اً ِعن�َدُهْم فِ�ي التَّ ِب�يَّ األُمِّ ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ - ))َيتَّ
ْوَراَة َواإلِنِجيَل ((، و  - 157: األعراف  إِْذ َق�اَل ّهللاُ ((،  -3: ان آل عم�ر-))َوأَنَزَل التَّ

َك ِب��ُروِح اْلقُ��ُدِس ُتَكلِّ��ُم  ��دتُّ َي��ا ِعيس��ى اْب��َن َم��ْرَيَم اْذُك��ْر ِنْعَمِت��ي َعَلْي��َك َوَعَل��ى َوالِ��َدِتَك إِْذ أَيَّ
��ْوَراَة َواإلِنِجي��لَ  ��اَس فِ��ي اْلَمْه��ِد َوَكْه��الً َوإِْذ َعلَّْمُت��َك اْلِكَت��اَب َواْلِحْكَم��َة َوالتَّ : لمائ��دةا-)) النَّ

�ْوَراِة ((، و  -110 قاً لَِّم�ا َب�ْيَن َيَدْي�ِه ِم�َن التَّ َوَقفَّْيَنا َعَلى آَث�اِرِهم ِبَعيَس�ى اْب�ِن َم�ْرَيَم ُمَص�دِّ
�ْوَراِة َوُه�ًدى َوَمْوِعَظ�ًة  قاً لَِّم�ا َب�ْيَن َيَدْي�ِه ِم�َن التَّ َوآَتْيَناهُ اإلِنِجيَل فِي�ِه ُه�ًدى َوُن�وٌر َوُمَص�دِّ

قِي ، فهذه اآليات نصت ص�راحة عل�ى أن هللا تع�الى أن�زل عل�ى -46: المائدة -))َن لِّْلُمتَّ
األناجي��ل ، فاألناجي��ل : عيس��ى كتاب��ا اس��مه اإلنجي��ل ، بص��يغة المف��رد ،و ل��يس الجم��ع

المعروفة ليست هي اإلنجيل الذي أنزله هللا تعالى ،و إنما ه�ي م�ذكرات كتبه�ا بع�ض 
لكامل فق�د ض�اع ف�ي خض�م االض�طهاد ال�ذي أتباع المسيح ز و أما اإلنجيل األصلي ا

على يد اليهود و الروم�ان ،و بقي�ت من�ه ش�ذرات ُمبعث�رة  تعرض له المسيح و أتباعه
ل�م ين�زل علي�ه  -علي�ه الس�الم-هنا و هناك ، فظن بعض مؤرخي النصرانية أن عيسى

كت���اب ، بس���بب عش���رات األناجي���ل المنس���وبة إلي���ه ،و الت���ي اخت���ارت منه���ا الكنيس���ة 
215Fل األٍربعة المعروفةاألناجي

فأخطأ ه�ؤالء ف�ي ظ�نهم ، ألن كث�رة األناجي�ل ال يعن�ي .  2
كتاب إلهي ، و إنما ذلك يحتمل أمرين ، إما أن تلك األناجيل أنه لم ينزل على عيسى 

و إم�ا . ليس لها أص�ل إله�ي ، و إنم�ا كتبه�ا بع�ض النص�ارى و نس�بوها إل�ى المس�يح 
اإللهي كثرت األناجيل و ُنسبت إلى المسيح أنها ذات أصل إلهي ، فلما ضاع األصل 

وج�ود ه�ذا الع�دد الكبي�ر م�ن  و ه�ذا ه�و ال�راجح ، ألن. على اختالفاتها و تناقض�اتها 
 -و بما أن هللا تعالى أخبرنا أنه أن�زل عل�ى عيس�ى. األناجيل ُيشير إلى وجود األصل 

ن المؤك��د أن كتاب��ا اس��مه اإلنجي��ل ، ف��إن الخ�الف ق��د ُحس��م ،و أص��بح م�� -علي�ه الس��الم
و الج�ابري خ�الف ذل�ك و س�اير م�ا يقول�ه بع�ض م�ؤرخي . عيسى جاء بكتاب من�زل 

 . النصرانية 
 

علي��ه الص��الة و -يتعل��ق بمع��راج النب��ي -م��ن أباطي��ل الج��ابري–و المث��ال الس��ابع      
إنه مما يجب التنبيه إلي�ه ابت�داء : إلى السماء العليا ، و مفاده أن الجابري قال  -السالم
المعراج لم يرد ذكره في القرآن ،و إنما ُذكر اإلسراء وح�ده  أن ذه المسألة ، هوفي ه

��َن اْلَمْس��ِجِد اْلَح��َراِم إَِل��ى اْلَمْس��ِجِد  "ف��ي قول��ه تع��الى  ُس��ْبَحاَن الَّ��ِذي أَْس��َرى ِبَعْب��ِدِه َل��ْيالً مِّ
ُه هُ  ِميُع الَبِصيُر األَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه لُِنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَّ "  -1: اإلس�راء -))َو السَّ

216Fو إنما ُذكر المعراج في كتب الحديث كصحيحي البخاري و مسلم ،و غيرهما. 

3   . 
: و قوله هذا ال يصح ، ألن القرآن الكريم أشار فعال إل�ى المع�راج ف�ي قول�ه تع�الى   
�ُة اْلَم�أَْوى ، ىِعنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَه� ، َوَلَقْد َرآهُ َنْزَلًة أُْخَرى(( �ْدَرةَ  ،ِعن�َدَها َجنَّ إِْذ يَْغَش�ى السِّ
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�ِه اْلُكْب�َرى  ، َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما طََغى ، َما يَْغَشى  -13:ال�نجم -))َلَقْد َرأَى ِمْن آَي�اِت َربِّ
 -علي�ه الص�الة و الس�الم-فهذه اآليات واضحة في أنها تتكلم عن مع�راج النب�ي.  -18

ال�ذي ن�ّص علي�ه  و ه�ذا ه�و.  -عليه الس�الم-الوحي جبريل أمينمع  إلى السماء العليا
217Fتلك اآليات تتكلم عن ذلك المعراج أهل التفسير من أن

1   . 
  
الج�ابري  فيتعل�ق بتق�زيم – م�ن أخط�اء الج�ابري و ه�و الث�امن -و أما المثال األخير  

األناجي�ل ، و  م�ن ج�انبين ، األول تس�ويته ب�التوراة و و االنتق�اص من�ه لمكانة الق�رآن
فأم�ا الجان�ب األول ف�إن الج�ابري زع�م أن . الثاني الحط من مكانة المعج�زة القرآني�ة 

ع��ن حقيق��ة الت��وراة و اإلنجي��ل ال مص��دره و ال بمحت��واه ،و إنم��ا (( الق��رآن ال يتمي��ز 
218F... ))يتميز بكونه نزل بلسان عربي مبين 

2  . 
رر لها ،و هو م�ن أعج�ب أخط�اء و قوله هذا باطل و ال يصح ، و مجازفة ال مب     

ين الج��ابري و أغربه��ا ، ألن��ه م��ن الخط��أ الف��ادح التس��وية ب��ين الق��رآن الك��ريم ، و ب��
ألن الق��رآن يختل��ف عنه��ا مص��درا و مض��مونا ،و يتمي��ز . الت��وراة و األناجي��ل الحالي��ة
فم�ن حي�ث المص�در ف�إن الق�رآن الك�ريم ك�الم هللا حقيق�ة . عنها بخصائص كثيرة جدا 

فهي في معظمها ليست كالما  -كما وصلتنا–معناه ، لكن التوراة و األناجيل بلفظه و 
كتبه�ا أن�اس  -و هذا بشهادة القرآن و الت�اريخ و العل�م -إلهيا ، و إنما هي كتب محرفة

مجهولون في أغلبهم ، ضّمونها تاريخ أهلها، و ملؤه�ا بالمتناقض�ات ، و الخراف�ات ، 
أن الجابري لم يتنبه إلى ان�ه متن�اقض م�ع نفس�ه  و الغريب في األمر. و المستحيالت 

-عندما س�وى الق�رآن باإلنجي�ل ف�ي مص�دره و محت�واه ،و نس�ي أن يق�ول ب�أن عيس�ى
ل�م ي�أت بكت�اب ُمن�زل ،و إنم�ا ت�رك تع�اليم ش�فوية ت�داولها أص�حابه م�ن  -عليه الس�الم

219Fبعده

ف�ال يص�ح ألنه إذا كان إنجيل عيسى هذا حال�ه فقوله هذا نقض لقوله األول ، .  3
أبدا أن نسويه بالقرآن الذي ه�و م�ن عن�د هللا ،و ال بمحت�واه ال�ذي ه�و ك�الم هللا تع�الى 

 . فالجابري أبطل كالمه بنفسه . لفظا و معنى 
و أما من حيث المحتوى فإن مما ال شك فيه أن القرآن الكريم ُمصدق للحق الذي    

ليهما من جوانب كثيرة جدا في التوراة و األناجيل من جهة ، و َمهيمن و متفّوق ع
لذا فإن الفارق  .فاتها من جهة ثالثة امن جهة ثانية ، و ُمخالف لها في أباطيلها و خر

أولها يتعلق : مجاالت  جدا ، نذكر طرفا منه من خالل ستةبينها و بين القرآن كبير 
خلق أن في ِسفر التكوين أن هللا  بالمتناقضات ، فبالنسبة للتوراة فمن متناقضاتها

220Fالنور في اليوم األول من أيام التكوين

ثم يذكر في موضع آخر أن النور ُخلق في .  4
على أن هللا   -أي التكوين–و نص نفس الِسفر ) . 1/14:اإلصحاح ( اليوم الرابع 

و في ) . 3-2/2:اإلصحاح ( تعب عندما خلق الكون ،و استراح في اليوم السابع 
 ) . 40/28: اإلصحاح ( يعيى  ِسفر أشعيا أن الرب ال يكل و ال
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و في ِسفر التكوين أن الرب ندم و حزن عندما خلق اإلنسان ، و قرر أن يمحوه     
لكن سفر العدد ناقض ذلك ، عندما قرر ) .  7-6/6: اإلصحاح ( من وجه األرض 

 )  .  23/19: اإلصحاح ( أن الرب ليس إنسانا فيكذب ، وال ابن إنسان فيندم 
 -عليه السالم–تلك المتناقضات أيضا ، أن في سفر التكوين أن النبي لوط  و من     

أي –ثم نفس السفر ) . 14/12:اإلصحاح (  -عليه السالم-هو ابن أخ إبراهيم
)  14/14:اإلصحاح ( يقرر في موضع آخر بأن النبي لوط هو أخ إبراهيم  -التكوين

اإلصحاح (رب وجها لوجه كلّم ال -عليه السالم–و في سفر الخروج أن موسى . 
، لكن نفس السفر قرر في موضع آخر نقيض ذلك ، فذكر أن الرب قال ) 13/11:

 ) .33/20: اإلصحاح (ال تقدر أن ترى وجهي : لموسى 
، )  46/21: اإلصحاح (  10: و في سفر التكوين أن عدد أبناء بنيامين هو      

، ثم نفس )  7/6: ، اإلصحاح  1: امأخبار األي(  3: لكن عددهم في أخبار األيام هو 
 ) . 2-1/ 8:، اإلصحاح 1:نفسه(أبناء فقط  5السفر ذكر في موضع آخر أن عددهم 

    
 -عليه السالم–إن إنجيل متى ذكر أن المسيح : و أما األناجيل فمن تناقضاتها      

وحنا أن ، لكن في إنجيل يُ ) 11/14:اإلصحاح ( إنه إيليا : قال عن ُيوحنا المعمدان 
و في إنجيل متى أن ) . 1/19:اإلصحاح(يوحنا المعمدان أنكر أن يكون هو إيليا 

، لكن في إنجيل مرقس أن يوحنا ) 11/18:اإلصحاح (ُيوحنا ال يأكل و ال يشرب 
 ) . 1/6:اإلصحاح (يأكل جرادا وعسال بريا 

: حاحاإلص(و منها أيضا ، أن في إنجيل متى حث على إكرام األب و األم      
( ، لكن إنجيل لوقا حث على عكس ذلك ، عندما أمر ببغض األب و األم ) 1/4

و في إنجيل يوحنا أن المسيح أقام العشاء األخير قبل يوم ) .  14/26:اإلصحاح 
، لكن في إنجيلي متى و )  5-13/1:اإلصحاح (الفصح ، و غسل أرجل تالميذه 

متى ( ن ذكر لغسل أرجل التالميذ مرقس ، أن العشاء األخير كان يوم الفصح ، دو
و في إنجيل ) .  26-12/ 14: و مرقس ، اإلصحاح .   29-26/12:، اإلصحاح 

، لكن في )  11-5/1: اإلصحاح ( لوقا أن معجزة الصيد حدثت قبل قيامة المسيح 
  )  . 14-21/1:اإلصحاح (إنجيل يوحنا أن معجزة الصيد وقعت بعد قيامة المسيح 

هي أدلة دامعة على تالعب الناس بتلك الكتب ، و  -و غيرها-تناقضاتتلك الم      
هي شاهدة على أنها ليست من عند هللا ، و هي ال وجود لها في القرآن الكريم ،و ال 

أليس هذا ُيبطل زعم الجابري الذي سوى بين مضمون القرآن و مضمون . ألمثالها 
 ! . تلك الكتب ؟

  
لعهد القديم فيتعلق بالعجائب الخرافية ، ففي ا ن المقارنة ،و أما المجال الثاني م      

سفر ( أوجه  4أجنحة و  4ى عند أحد األنهار حيوانا له ، أن النبي حزقيال رأ
و ذكر سفر الالوين وجود طيور تمشي على أربعة ) .  10-1/4: حزقيال 

 11/6:اإلصحاح ( و في نفس السفر أن األرانب تجتر ) . 11/20:اإلصحاح (أرجل
و هذا من الكذب المفضوح، ألن األرانب من الحيوانات القارضة ،و ليست من ) . 

 . المجترة 



و هذا خبر غير ) .  7/2: اإلصحاح ( زوايا  4و في سفر حزقيال أن لألرض    
صحيح ، ألن األرض ليست مسطحة لكي تكون لها أربع زوايا ، و إنما هي كروية 

سفر الالوين أن حيطان المنازل هي أيضا ُتصاب و في . الشكل ، ال زوايا لها 
 ! . ، فهل الحيطان تمرض ؟ )  14/35:اإلصحاح ( بمرض البرص 

و في أخبار األيام الثاني أن الملك يهودان لما ملك مملكة يهوذا ، كان له من     
سنوات ، فلما مرض ومات خلفه ابنه األصغر أخزيا  8سنة ، فدام ملكه  32العمر 

و هذا من ) .  20/22: أخبار األيام الثاني( سنة  42له من العمر ، و كان 
المستحيالت المبكيات و المضحكات ، فكيف يكون االبن أكبر من أبيه بعامين ؟ ؟ 

 40سنوات ، فمات وله  8سنة ، و حكم  32،  و ذلك أن األب تولى الحكم وله !! 
 .سنة  42سنة ، فخلفه ابنه و له 

   
فهو أيضا يقوم على العهد القديم ، و من ثم فهو  -األناجيل–لجديد و أما العهد ا   

معني بتلك المتناقضات أيضا ، و مع ذلك فهو أيضا فيه عجائبه الخرافية ، لعل 
أهمها أن أناجيله ذكرت أن يسوع هو إله و ابن هللا ، لكنه مع ذلك هو مولود ، 

221Fه و نفوه و صلبوهولدته مريم ، و اضطهده ُخصومه ، حتى أنهم قبضوا علي

1  . 
     
و أمثال تلك الغرائب و الخرافات هي كثيرة في العهدين القديم و الجديد، ذكرنا    

طرفا منها ، و إال من يدرسها دراسة نقدية فاحصة موسعة ، فإنه سيجد أكثر مما 
ذكرناه بكثير ، و يتبين له باألدلة القاطعة الفارق الكبير بين العهدين و القرآن 

ريم ، بل أنه ال مجال للمقارنة بينهما أصال ، و الشواهد التي ذكرناها هي كافية الك
إلثبات ذلك بما ال يدع مجاال للشك أصال ، فتلك الخرافات و الغرائب المستحيالت 

ُيغمض عينيه عن ذلك و ال  لكن الجابري. لها في القرآن الكريم أصال ال وجود 
 .في تسويته للقرآن بالعهدين القديم و الجديد  يبالي بما يقول و ال بزعمه الباطل 

و هي معتمدة  -و أما المجال الثالث من المقارنة ، فيتعلق باألنبياء في التوراة  
و القرآن الكريم ، و هذا سبق أن توسعنا فيه في المبحث  -أيضا عن النصارى

نتهم في التوراة ، و مكااألنبياء في القرآن الثالث ،و بينا الفارق الكبير بين مكانة 
   . التي نسبت إليهم مختلف القبائح و االنحرافات 

   
و المجال الرابع يتعلق بعقيدة التوحيد في القرآن و التوراة و األناجيل ، و كان      

و هذا من غرائبه و أخطائه الفاحشة ، ألنه . الجابري قد سوى بينها في المحتوى 
، و بين تثليث النصرانية ، و تجسيمات التوراة  ال مجال للمقارنة بين توحيد القرآن 

في ليست ديانة توحيدية  -من خالل األناجيل -فالديانة النصرانية.  و تشبيهاتها 
األب إله ، و االبن إله ، و روح القدس : ، ألنها تقول بوجود ثالثة أقانيم الحقيقة 

222Fإله ، و هذه األقانيم متساوية في األلوهية

يث ال توحيد ، فال يمكن فهي ديانة تثل.  2
أن يكون التوحيد تثليثا ،و ال التثليث توحيدا ، فواحد ال يساوي ثالثة ، و ثالثة ال 
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لََّقْد َكَفَر {- :لذلك كّفر هللا تعالى النصارى المثلثين في قوله سبحانه . تساوي واحدا 
ا َيقُولُوَن  الَِّذيَن َقالُوْا إِنَّ ّهللاَ َثالُِث َثالََثٍة َوَما ِمْن إَِلهٍ  إِالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوإِن لَّْم َينَتُهوْا َعمَّ

نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  و إذا أصر النصارى .   -73/سورة المائدة -} َلَيَمسَّ
 ! .على جعل التثليث توحيدا ، فإن كل األديان تصبح توحيدية و إن تعددت آلهتها 

 
فهو يختل�ف ج�ذريا ع�ن التوحي�د ف�ي  –الحالية -د في الديانة اليهوديةو أما التوحي     

الق��رآن الك��ريم ، علم��ا بأن��ه ُوج��د ف��ي اليهودي��ة م��ن ق��ال ب��أن ُعزي��ر اب��ن هللا كم��ا قال��ت 
َوَقاَل��ِت اْلَيُه��وُد ُعَزْي��ٌر اْب��ُن ّهللاِ {- :النص��ارى ف��ي المس��يح علي��ه الس��الم ، لقول��ه تع��الى 

َمِسيُح اْبُن ّهللاِ َذلَِك َقْولُُهم ِبأَْفَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َوَقاَلْت النََّصاَرى الْ 
�ى ُيْؤَفُك�ونَ  و هللا ف�ي العه�د الق�ديم موص�وف .  -30/س�ورة التوب�ة -} َقْبُل َق�اَتَلُهُم ّهللاُ أَنَّ

د ُوصف هللا بصفات شنيعة ال تمت للتنزيه بصلة ، و يستحي اإلنسان من ذكرها ، فق
تع��ب م��ن خل��ق الع��الم ، و اس��تراح ف��ي الي��وم الس��ابع ، و أن��ه ح��زن ألن��ه خل��ق  هبأن��

و أنه اس�تأجر ش�فرة لُيحل�ق ذقن�ه،و ينت�ف ) . 7-6/6،  2/3: سفر التكوين ( اإلنسان 
( و أن دخانا صعد م�ن أنف�ه ، و أن ن�ارا خرج�ت م�ن فم�ه ) . 7/20: أشعيا ( شعره 

( و أن�ه ي��نفخ ف��ي الب��وق و يس�ير ف��ي زواب��ع الجن��وب. ) 22/9: س�فر ص��موئيل الث��اني
( و أن��ه يش��رب الخم��ر ، فاس��تيقظ يوم��ا كن��ائم جب��ار مخم��ور ) . 9/14:س��فر زكري��ا 

 ) .    78/65: المزامير 
 

إن ُوجد –و أما التوحيد في القرآن فمختلف تماما عما في العهدين القديم و الجديد    
الحسنى  المطلق ، و التنزيه الكامل ، و األسماء، فالقرآن فيه التوحيد  -فيهما توحيد

ِ األَْسَماء اْلُحْسَنى َفاْدُعوهُ ِبَها َوَذُروْا {- :ى ، قال تعالى ،و الصفات العلى و الُمثل َوِلّ
{ و -180/سورة األعراف -}الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن فِي أَْسَمآِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوْا َيْعَملُونَ 

ِميُع الَبِصيرُ َلْيَس َكِمثْ  ُ {و -11/سورة الشورى -} لِِه َشْيٌء َوُهَو السَّ ُ أََحٌد ،هللاَّ قُْل ُهَو هللاَّ
َمُد ،لْم َيلِْد َوَلْم ُيوَلْد ، َوَلْم َيُكن لَُّه ُكفًُوا أََحدٌ  ، و غيرها -4-1/سورة اإلخالص-}الصَّ
 .  من آيات التوحيد و التنزيه ، فالقرآن مملوء بذلك

 
جال الخامس من المقارنة ، فيتعلق بصحة المعلومات العلمية في ما المو أ     

التوراة و القرآن من عدم صحتها ، و هذا أمر في غاية من األهمية ، و قد أغفله 
و الحقيقة . الجابري عندما سّوى بين مضمون القرآن و مضمون التوراة و األناجيل 

223Fق العالم ،و عمر الكون ، و الطوفان أن التوراة فيها أخطاء علمية فادحة تتعلق بخل

1 
و أما األناجيل ، فهي مجرد مذكرات تحكي حوادث تتعلق بحياة كتابها ،و تكاد . 

المالحظات الطبيعية تكون خالية من المعلومات العلمية المتعلقة بالطبيعة ، اللهم إال 
224Fالعامة المعروفة لدي عامة الناس

2   . 
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لم عن نشأة الكون بطريقة علمية صحيحة معجزة  ، و فقد تكو أما القرآن الكريم    
أشار إلى حقائق علمية كثيرة ، كتطورات الجنين في بطن أمه ، و قد ذكرها القرآن 
بطريقة معجزة لم يكتشفها العلم الحديث إال مؤخرا ، ولم يُكتشف فيه أي خطأ علمي 

عالمية تضم نخبة و قد ُصنفت في هذا الموضوع مؤلفات كثيرة ، و أُنشئت له هيئة 
، ولهذا الهيئة موقع .من كبار العلماء المسلمين المختصين في مختلف العلوم الحديثة

 .   على األنترنت فيه كثير من أعمالها العلمية بالمجان
ة ، فيتعل��ق ب��التوثيق الت��اريخي ، فبالنس��ب -و ه��و الس��ادس –و أم��ا المج��ال األخي��ر     

ق�رون ، بلغ�ات مختلف�ة ، اعتم�ادا  9زمن�ي يزي�د ع�ن  للتوراة فقد ُكتبت أسفارها على
225Fعلى التراث الشفوي المنقول بال أسانيد ، مع الجهل بكتابها الحقيقيين

1   . 
و أما األناجيل المعتمدة عند النصارى اليوم ، فهي ق�د اُختي�رت م�ن ب�ين عش�رات     

هال�ة مص�نفيها ، األناجيل في القرن الرابع الميالدي ، و هي ليست لها أسانيد ، م�ع ج
و اضطراب متونها ، فإنجيل متى مجهول مؤلفه ، و ُمختلف ف�ي س�نة تدوين�ه ، فقي�ل 

226Fم ، مع االختالف في لغة تدوينه 64م ،  62م، و  48م ، و  37: 

2  . 
و قي��ل أن��ه . و إنجي��ل م��رقس ُمختل��ف ف��ي مؤلف��ه ، فقي��ل م��رقس ، و قي��ل بط��رس     

227Fم 65م ، و  60م ، و 56ُدون سنة 

أما إنجيل يوحنا فمؤلف�ه مجه�ول الشخص�ية  و.  3
، و هناك شك في نسبة إنجيله إلى يوحنا الحواري ، مع االختالف في س�نة تدوين�ه ، 

228Fللم��يالد 98،  96،  95،  70م ، 68س��نة : فقي��ل 

و أم��ا إنجي��ل لوق��ا فمختل��ف ف��ي .  4
  .   229F5دللميال 64، 63، 53سنة : جنسية مؤلفه و صنعته ، و في تاريخ تدوينه ، فقيل 

م��ع العل��م أن األناجي��ل الحالي��ة  م��ا ه��ي إال مج��رد قص��ص و رواي��ات و حكاي��ات      
و . فيها الصحيح و المكذوب و المستحيل  -عليه السالم-عن جوانب من حياة المسيح

،و لم يش�هدها أص�ال ،  -عليه السالم–هي مذكرات شخصية ليست من إمالء المسيح 
، و ق��د فق��دت أص��ولها و ليس��ت له��ا أس��انيد  كتبه��ا أص��حابها تلبي��ة لرغب��ات خاص��ة

230Fتوثيقية

6   . 
و أما القرآن الكريم ، فاألمر معه ُمختلف تماما ، فقد ظهر ف�ي ض�وء الت�اريخ ، و    

لم يظهر في ظالمه ، و وصلنا بالتواتر المحفوظ و المكتوب مع�ا ، و ه�ذا أم�ر س�بق 
 . أن بيناه و وثقناه ، فال نعيدها 

ابري بأن القرآن ال يتميز عن التوراة و اإلنجي�ل  إال بكون�ه ن�زل و أما قول الج      
فه��ذه مي��زة عادي��ة معروف��ة ، و ال تم��س مص��در الق��رآن و ال بلس��ان عرب��ي مب��ين ، 

و تتض�من تغليط�ا للق�راء و تدليس�ا عل�يهم م�ن جه�ة . مضمونه و ال مكانته م�ن جه�ة 
ر إل��ى مي��زة أساس��ية و ذل��ك أن الج��ابري أش��ار إل��ى ه��ذه المي��زة و كأن��ه أش��ا. أخ��رى 

هامة جدا قليل من يعرفها ، م�ع أن ه�ذه المي�زة معروف�ة بالض�رورة ، ألن هللا تع�الى 
ُس�وٍل : ((ما أرسل من نبي إال أرسله بلسان قومه ، لقول�ه س�بحانه  َوَم�ا أَْرَس�ْلَنا ِم�ن رَّ
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َن َلُهْم َفُيِضلُّ ّهللاُ َم�ن َيَش�اُء وَ  َيْه�ِدي َم�ن َيَش�اُء َوُه�َو اْلَعِزي�ُز اْلَحِك�يُم إِالَّ ِبلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبيِّ
الق�رآن يتمي�ز ع�ن الت�وراة و األناجي�ل بلغت�ه العربي�ة الت�ي ن ، فكم�ا أ-4: إبراهيم -))

نزل بها ، كذلك تلك الكتب تميزت عنه بأن هللا تعالى أنزلها بلغ�ة بن�ي إس�رائيل الت�ي 
 . كانوا يتكلمون بها 

لجابري هو زعم باطل ، و مجازفة ال مبرر علمي له�ا ، و بذلك يتبين أن ما قاله ا   
و هو طعن في الق�رآن الك�ريم ،و تق�زيم ل�ه ، ألن�ه س�واه بالباط�ل ب�ال دلي�ل ص�حيح ، 
مت���أثرا بالمستش���رقين و تالم���ذتهم ال���ذين زعم���وا أن الق���رآن م���أخوذ م���ن الت���وراة و 

231Fاألناجيل ، و ال فرق بينه و بينه�ا

م�ا يق�ول  ن يع�يل�ذا ف�ال أدري ه�ل الج�ابري ك�ا.  1
عندما قال بذلك الزعم الباطل ، أم أنه زلة لسان ، أم أنه تعمد قوله عن وعي و سبق 

 ! . إصرار و ترصد ؟ 
    
و أما بالنسبة للمجال الثاني ، فهو يتعلق بتقزيم الج�ابري لمكان�ة المعج�زة القرآني�ة    

 : ية و قد تمثل ذلك في األمثلة اآلت. و الحط من قيمتها و أهميتها 
المعج�زة المحمدي�ة م�ن المعن�ى (( إن�ه رّك�ز عل�ى تحري�ر : قال  أولها إن الجابري   

، ألن ع�دم الق�راءة و الكتاب�ة ليس�تا ش�رطا ف�ي )) العامي الساذج لمفهوم النبي األمي 
ليس�تا  -أي القراءة و الكتابة-و هما. النبوة التي تقوم على الوحي ال على قراءة الكتب

يليق بنا أن نتصور أن من كماالت اإلنس�ان ال�ذي (( ة ، و انه ال عالمة على المعجز
232F))يختاره هللا للنبوة أن يكون ال يعرف القراءة و الكتابة 

2  . 
ق�د س�بق أن و قوله هذا ال يصح ، و في�ه تغل�يط للق�راء و ت�دليس عل�يهم ، ألن�ه أوال   

ال يع�رف الق�راءة  ك�ان -عليه الص�الة و الس�الم -ناقشنا الجابري في زعمه بأن النبي
و الكتابة،و بينا بطالنه باألدلة و الشواهد الص�حيحة الدامغ�ة الكثي�رة و المتنوع�ة ، و 
من ثم فال معنى لزعمه بأنه يسعى لتحرير المعجزة المحمدية من القول بأن صاحبها 

  .كان ال يقرأ و ال يكتب ، ألن سعيه هذا لن يتحقق ألنه بناه على أمر باطل 
لج�ابري يس�عى إل�ى تحقي�ق ذل�ك ال�زعم ؟ ، و لم�اذا ه�و من�زعج م�ن ك�ون و لماذا ا  

و ه��ل الق��ول بأن��ه ك��ان ال يق��رأ و ال يكت��ب ! . رس��ول هللا ك��ان ال يق��رأ و ال يكت��ب ؟ 
علي�ه -و بم�ا أن النب�ي. يضر معجزة الق�رآن ، أم أن�ه ال ُيعج�ب الج�ابري و يض�ره ؟ 

كتب ، فلماذا هذا السعي و اإلصرار كان فعال و حقا ال يقرأ و ال ي -الصالة و السالم
الق�ول ب�أن معج�زة الق�رآن و أل�يس ! . على نفي ذل�ك و تحري�ف الحقيق�ة التاريخي�ة ؟ 

جاء به�ا نب�ي ال يع�رف الق�راءة و الكتاب�ة أحس�ن و أق�وى ف�ي اإلعج�از و الت�أثير ، و 
أقط��ع للش��بهات و التخمين��ات و الظن��ون م��ن الق��ول ب��أن ال��ذي ج��اء به��ا ك��ان يع��رف 

ءة و الكتابة ؟  ال شك أن القول األول بأنه كان ال يقرأ و ال يكتب ه�و الحس�ن و القرا
األفضل من الق�ول الث�اني ال�ذي ُيقل�ل م�ن ق�وة المعج�زة القرآني�ة و تأثيره�ا ،و ُيعط�ي 
المبرر العقلي السهل للمنك�رين و  المش�ككين ب�أن يطعن�وا ف�ي نب�وة النب�ي و معجزت�ه 

و ه ، و إيج��اد تفس��يرات بش��رية لنبوت��ه و معجزت��ه ،،و يس��هل عل��يهم توجي��ه ال��تهم إلي��

                                                 
 .  105،  83،  22: الفكر األصولي ، ص: محمد أركون : أنظر مثال  1
 .   427،  92،  85،  80: مدخل إلى القرآن الكريم ، ص: الجابري  2



ع اإلط�الع عل�ى الم�ذاهب و تبرير موقفهم من�ه ، ب�دعوى أن الرج�ل ك�ان عالم�ا واس�
 .األديان
، م��ع أن��ه ق��ول مخ��الف ! فلم��اذا الج��ابري مص��ر عل��ى األخ��ذ ب��القول الث��اني ؟        

ية و مكانتها ،و يعطي للشرع و الحقيقة التاريخية ، و ُينقص من قيمة المعجزة القرآن
و أليس هذا م�ن مظ�اهر تق�زيم الج�ابري . المبرر السهل للطعن في المعجزة القرآنية 

 .لتلك المعجزة ؟ 
لنب��ي ال يع��رف و ثاني��ا إن ق��ول الج��ابري بأن��ه ل��يس م��ن ش��رط النب��وة أن يك��ون ا     

ي يع�رف النب� ليس من شرط النبوة أن يكون: القراءة و الكتابة ، فيمكن عكسه بقولنا 
ألن هللا . و من ثم ف�إن اعتراض�ه يس�قط و يفق�د حجيت�ه النظري�ة . القراءة و الكتابة ، 

تع��الى ه��و ال��ذي يخت��ار النب��ي ، و أعل��م أي��ن يجع��ل رس��الته ، ف��إذا جعله��ا ف��ي م��ن ال 
يعرف القراءة و الكتاب�ة ك�ان فعل�ه ه�ذا ص�وابا حكيم�ا ، و إذا جعله�ا ف�ي م�ن يق�رأ و 

ف��ي –ان فعل��ه ه��ذا ص��وابا حكيم��ا أيض��ا ، ألن هللا تع��الى يكت��ب و ل��ه عل��م واس��ع ، ك��
و من ثم ف�إن اعت�راض الج�ابري يس�قط . جعل رسالته في المكان المناسب  -الحالتين

 . ،و ال يصح ، و ال مبرر له 
و أم��ا قول��ه ب��أن النب��وة قائم��ة عل��ى ال��وحي و ل��يس عل��ى ق��راءة الكت��ب ، فه��ذا تغل��يط   

حي يق��وم أساس��ا عل��ى المعج��زة ، ل��ذا ك��ان ك��ل نب��ي للق��راء و ت��دليس عل��يهم ، ألن ال��و
ُيعطيه هللا تعالى معجزة لُيثبت به�ا ص�دق نبوت�ه ،و إال أص�بح ك�ل إنس�ان يس�تطيع أن 

كم��ا ه��و –،و ال��دعوى ي��دعي النب��وة ، ب��دعوى أن هللا أرس��له و أن��زل علي��ه ال��وحي 
م�ن  -المعلي�ه الص�الة و الس�-لذا كان البد لنب�وة محم�د. ال يعجز عنها أحد  -معروف

معجزة ِتؤيده ، فأعطاه هللا تعالى معجزة علمية ، جاء به�ا رج�ل ال يع�رف الق�راءة و 
فك��ان ه��ذا أق��وى ف��ي اإلعج��از و الت��أثير ،و إقام��ة الحج��ة و قط��ع ش��بهات . ال الكتاب��ة 

المنكرين المتكبرين ، و هذا خالف ما أراد الجابري أن ُيوهمنا به في زعم�ه الس�ابق 
ق�ال  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم-ما قلته ، هو أنه قد صّح أن النبيو الدليل على صدق . 

 و ، عطي من اآليات ما مثله أوم�ن أو آم�ن علي�ه البش�رما من األنبياء نبي إال أُ  : (( 
233F))ة فأرجو أني أكثرهم تابعا ي�وم القيام� إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إليّ 

1    
. 
 
ن نتصّور بأن من كماالت النبي المرسول أنه ال يقرا و و أما قوله بأنه ال يليق بنا أ  

فهذا من مغالطاته ، ألنه ليس ش�رطا أيض�ا أن م�ن كم�االت النب�ي الُمرس�ل . ال يكتب 
النبي للق�راءة و الكتاب�ة ل�يس نقص�ا  م معرفةو عد. الكتابة أن يكون يعرف القراءة و 

. و خصائص�ه الممي�زة ل�ه و ال عيبا ،و ال حط�ا م�ن قيمت�ه ،و إنم�ا ذل�ك م�ن كماالت�ه 
عالم ما بنظرية علمي�ة ، لك�ن ل�يس م�ن الع�ادي أن ي�أتي ألنه من العادي جدا أن يأتي 

إنسان ال يعرف الق�راءة و الكتاب�ة بمعج�زة علمي�ة يتح�دى به�ا اإلن�س و الج�ن مع�ا  ، 
فهذا أمر من الخوارق ، م�ن ي�أتي ب�ه فه�و أكم�ل م�ن ك�ل أه�ل العل�م عل�ى اإلط�الق ، 

و ه�ذا ه�و ح�ال . ا لم يأتي به مخلوق في العالم ،و هذا ال يت�أتى إال لنب�ي ألنه جاء بم
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، فكان�ت ع�دم معرفت�ه للق�راءة و الكتاب�ة كم�اال و  -عليه الصالة و السالم-النبي محمد
 . إعجازا ،و لم تكن نقصا كما كانت في غيره نقصا 

معج�زة ، فه�ذا و أما زعمه بأن ع�دم معرف�ة الق�راءة و الكتاب�ة ل�يس عالم�ة عل�ى ال   
تغليط منه ، ألن المعجزة التي نتكلم عنه�ا ه�ي معج�زة الق�رآن الك�ريم ، و لس�نا ن�تكلم 

إل��خ ، فه��ذه ...ع��ن إب��داعات العب��اقرة ف��ي الش��عر و الُخط��ب ، و الش��عر و الموس��يقى 
اإلبداعات قد توصف بالعبقرية و التفرد و اإلعجاز ، لكنه وصف مجازي ، أُريد ب�ه 

يم و التقييم ، و إال ف�إن الحقيق�ة ه�ي أن أي عم�ل بش�ري مهم�ا ك�ان المبالغة في التعظ
عظيما ُمبدعا ، فإنه عمل إنساني محكوم بزمانه و ظروفه ،و ال إعجاز فيه و ال تحٍد 
، ألنه يمكن اإلتيان بمثله ، أو بأحسن منه ، أو بالقريب منه ، ف�ي ال�زمن ال�ذي ظه�ر 

ب�أن ه�ذا اإلب�داع يخ�ص جانب�ا م�ن جوان�ب علما . فيه ، أو في الزمن الذي يأتي بعده 
ل كل جوانبها من جهة ،و ال يخل�و م�ن الخط�أ المعرفة البشرية و إبداعاتها ،و ال يشم

 . لسلبيات و النقائص من جهة أخرى و ا
لكن معجزة القرآن تختلف عن ذلك تماما ، إنها معجزة عام�ة تش�مل ك�ل مج�الت     

ال يكتب ، و تحدى بها اإلنس و الجن معا ، ب�أن العلوم ، و قد جاء بها نبي ال يقرأ و 
و . قرنا ،و ما يزال التحدي مس�تمرا و قائم�ا عل�ى يمن�ا ه�ذا  15منذ نحو  يأتوا بمثله

نح��ن ن��رى كتب��ا كثي��رة ٌيدس��ها أص��حابها ككت��ب الهن��ود و اليه��ود و النص��ارى ، لكنه��ا 
اف���ات و ليس���ت ف���ي مكان���ة الق���رآن ، ف���ال إعج���از فيه���ا ،وال تح���د ، م���ع كث���رة الخر

234Fالمستحيالت و األخطاء العلمية و التاريخية

لكن القرآن الكريم ال ُيوج�د ف�ي الع�الم .  1
أليس ه�ذا عالم�ة عل�ى المعج�زة ، . كتاب ُيماثله ، و ال يقترب منه ،و ال يتفّوق عليه 

فلم�اذا الج�ابري . كان ال يعرف القراءة و الكتابة ؟  و من مظاهرها أن الذي جاء بها
 ! .دلّس ؟ ُيغالط و يُ 

   
أنه زعم أن علم�اء فمفاده  -من أمثلة تقزيم الجابري للقرآن– و أما المثال الثاني      

ك��ان أمي��ا ال يق��رأ و ال يكت��ب ،  -علي��ه الص��الة و الس��الم-إن الرس��ولب�� اإلس��الم ق��الوا
لتأكيد الطابع المعجز للقرآن ، ألنه تحدى قريشا ، و الذين يعرف�ون الق�راءة و الكتاب�ة 

لك��ن . يق��دروا عل��ى اإلتي��ان بمثل��ه ، مم��ا ي��دل عل��ى أن الق��رآن وح��ي م��ن عن��د هللا ل��م 
الجابري يرى أن هذا النوع من االحتجاج كان صالحا ف�ي زم�ن كالعص�ور الوس�طى 

لك��ن . عن��دما ك��ان التعل��يم ناقص��ا و امتي��ازا،و ق��د ُيوظف��ه بعض��هم ألغ��راض ُيري��دها
ة ، فأص�بح الن�اس ال ُيعط�ون المعرف�ة الوضع تغير في زماننا بتعميم التعليم و المعرف

كيف تك�ون ع�دم المعرف�ة  ثم تعّجب الجابري من. بالقراءة و الكتابة كل تلك األهمية 
235Fبالقراءة و الكتابة دليال على المعجزة القرآنية

 ! . ؟  2
و قوله هذا زع�م ال يص�ح ، و في�ه تغل�يط للق�راء و ت�دليس عل�يهم ، ألن�ه أوال ل�يس    

م الذين أبدعوا القول بذلك االس�تدالل ،و إنم�ا الق�رآن نفس�ه ه�و ال�ذي علماء اإلسالم ه
َوَم�ا ُكن�َت َتْتلُ�و : ((استخدمه و نّص عليه ،و عن�ه أخ�ذه ه�ؤالء العلم�اء ، فق�ال تع�الى 

ْرَت��اَب اْلُمْبِطلُ��وَن  ��ُه ِبَيِميِن��َك إِذاً الَّ ،و -48: العنكب��وت -))ِم��ن َقْبلِ��ِه ِم��ن ِكَت��اٍب َوَال َتُخطُّ
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ل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإلِنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَن َيأُْتوْا ِبِمْث�ِل َه�ـَذا اْلقُ�ْرآِن الَ َي�أُْتوَن ِبِمْثلِ�ِه َوَل�ْو قُ ((
ْلَن��ا ((،و  -88: اإلس��راء -))َك��اَن َبْعُض��ُهْم لِ��َبْعٍض َظِهي��راً  ��ا َنزَّ مَّ َوإِن ُكن��ُتْم فِ��ي َرْي��ٍب مِّ

�ن ُدوِن  َعَلى َعْبِدَنا َفأُْتوْا ِبُسوَرةٍ  ْثلِِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّ َفإِن ،ّهللاِ إِْن ُكْن�ُتْم َص�اِدقِينَ مِّن مِّ
�اُس َواْلِحَج�اَرةُ أُِع�دَّ  �اَر الَِّت�ي َوقُوُدَه�ا النَّ قُوْا النَّ -))ْت لِْلَك�افِِريَن لَّْم َتْفَعلُوْا َوَلن َتْفَعلُوْا َف�اتَّ

 . -24 -23:البقرة 
ك�ان ناقص�ا و  -العص�ر الوس�يط -لتعليم في العصر اإلسالميو ال يصح قوله بأن ا   

خاصا بفئة من الناس ، فهذا قول باطل ، ألن التعل�يم ك�ان منتش�را بكث�رة ف�ي مختل�ف 
و مث�ال . أمصار العالم اإلسالمي ،و بين كل فئ�ات المجتم�ع ،و مت�وفرا لعام�ة الن�اس 

 120أكث�ر م�ن  -م�ا بع�دهفي القرن الثامن و ب-ذلك أن مدينة دمشق وحدها كانت فيها
مدرسة عليا ، هذا فضال عن المساجد و الجوامع ،و الزوايا و األربط�ة ، الخوان�ق و 

236Fالُترب ، التي جمعت  النشاطين العلمي و االجتماعي

1  . 
و ثانيا إن زعمه بأن االستدالل الذي حك�اه ع�ن علم�اء اإلس�الم تج�اوزه ال�زمن ، و   

زع�م باط�ل ، ألن ه�ذا االس�تدالل ك�ان ص�الحا  أصبح ال يصلح لوقتن�ا الحاض�ر ، ه�و
زمن رسول هللا ، و في زمانهم ،و ما يزال صالحا إل�ى يومن�ا ه�ذا  ، بش�كل أق�وى و 

و ه��ذا خ��الف م��ا أراد أن . ،و أعج��ب مم��ا ك��ان علي��ه ف��ي الس��ابق أص��لح و أعظ��م ، 
 ُيوهمنا ب�ه الج�ابري ، لك�ي يقط�ع الطري�ق أمامن�ا م�ن أن نس�تدل ب�ذلك االس�تدالل ف�ي

 . زماننا هذا 
و تفص��يل ذل��ك ه��و أن التط��ور العلم��ي الكبي��ر و الم��ذهل ال��ذي حقق��ه اإلنس��ان ف��ي   

، و م�ا ترت�ب عن�ه م�ن مكتش�فات علمي�ة  -بفضل من هللا تعالى و توفيق�ه–زماننا هذا 
اة كثيرة ، في مختلف مجاالت العلوم الطبيعية و اإلنسانية أظهرت أهمية العلم في حي

اإلنس�انية الجان�ب المظل�م م�ن ت�اريخ  أظه�رت م�ن جه�ة أخ�رى اإلنسان من جه�ة ، و
و الحي�اة و اإلنس�ان ، بس�بب  فات و األساطير حول الكونعندما كانت خاضعة للخرا

ف��ي ه��ذه الظ��روف . م��ا روجت��ه تقول��ه األدي��ان الباطل��ة ، و الم��ذاهب الفلس��فية الفاس��دة 
و رفض�ت أباطيل�ه و  المظلمة ظهرت المعجزة القرآني�ة ، الت�ي تح�دت العل�م بأس�ره ،

فلما نظرنا نحن اليوم في ه�ذه المعج�زة بمنظ�ار العل�م الح�ديث . خرافاته و انحرافاته 
و المعاصر وج�دنا األم�ر مختلف�ا تمام�ا ،و أنن�ا أم�ام معج�زة علمي�ة حقيق�ة ُمذهل�ة م�ن 

أوله��ا أن المعج��زة القرآني��ة ل��م تق��ع ف��ي األخط��اء العلمي��ة الت��ي كان��ت : ثالث��ة جوان��ب 
العق�ول الع�الم ، و  بأزليةزمانها،و كان ُيعتقد أنها صحيحة ، كقول أرسطو  سائدة في

237F، و أن الشمس باردة و ليست حارة -أي عدم حركتها-العشرة ، و ثبات األرض

2  . 
لم  و ثانيها هو أن المعجزة القرآنية تكلمت عن ظواهر طبيعية ، و حوادث تاريخية  

العلم�ي ف�ي البح�ث و االكتش�اف ال�ذي  ُتكشف إال في العص�ر الح�ديث بفض�ل التط�ور
ع��ن نش��أة أح��رزه اإلنس��ان ، فتب��ين ب��ذلك الب��ق القرآن��ي ،و ص��حة قول��ه فيه��ا ، كتكلم��ه 

الكون ، و تطور الجنين في بطن أم�ه ، و إخب�اره بنج�اة جس�د فرع�ون الخ�روج  ، و 
غي��ر ذل��ك م��ن األمثل��ة ، فه��ي كثي��رة ج��دا ، ق��د ُص��نفت ف��ي ذل��ك كت��ب كثي��رة ، وه��ي 

 . رقيا و إلكترونيا متوفرة و
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و الجان��ب الثال��ث يتمث��ل ف��ي أن التط��ور العلم��ي الُم��ذهل ال��ذي حقق��ه اإلنس��ان ف��ي     

العصر الحديث و المعاصر ، لم ُيمّك�ن الكف�ار م�ن ال�رد عل�ى تح�دي الق�رآن له�م إل�ى 
فثب�ت . يومنا هذا ، و ل�م يج�دوا إل�ى ذل�ك س�بيال ،و ل�م يج�دوا في�ه خط�أ علمي�ا واح�دا 

ْلَنا َعَلى َعْب�ِدَنا : ((م ، و صدق فيهم قوله تعالى بذلك عجزه ا َنزَّ مَّ َوإِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب مِّ
�ن ُدوِن  ْثلِ�ِه َواْدُع�وْا ُش�َهَداءُكم مِّ َفإِن لَّ�ْم َتْفَعلُ�وْا ،ّهللاِ إِْن ُكْن�ُتْم َص�اِدقِينَ َفأُْتوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّ

اَر الَّ  قُوْا النَّ  -23:البق�رة -))ْت لِْلَكافِِريَن ِتي َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّ َوَلن َتْفَعلُوْا َفاتَّ
24-    . 
   
تلك الجوان�ب م�ن المعج�زة القرآني�ة ، و ق�د أظهره�ا فالعلم الحديث هو الذي أظهر    

علي��ه  -ف��ي أبه��ى ص��ورة ، و ق��د زاده��ا ق��وة و إعج��ازا و إفحام��ا ك��ون النب��ي محم��د
األم�ر ال�ذي . لذي جاء بها كان أميا ال يعرف القراءة و ال الكتاب�ة ا -الصالة و السالم

ُيثب��ت أن االحتج��اج بع��دم معرف��ة رس��ول هللا للق��راءة و الكتاب��ة عل��ى ص��دق المعج��زة 
خ�الف . القرآنية ، هو احتجاج صحيح ،و ما يزال قائما بقوة و فاعلية إلى يومنا هذا 

 . تغليطنا بذلك الزعم الباطل  ما أراد الجابري أن ُيوهمنا به ، عندما حاول
   
و أما تعّجبه من كيف تكون عدم معرفة النبي للقراءة و الكتابة دليال عل�ى المعج�زة   

العجب هنا من ثالثة أمور ، أولها أن القرآن كتاب فريد م�ن نوع�ه إن ، ف! القرآنية ؟ 
. و ال ج�ان  لم يرد على تحديه إنس في العالم كله ،و قد تحدي اإلنس و الجن معا ،و

و الثاني إن هذا الكتاب المعجز جاء به إنسان أم�ي ال يع�رف الق�راءة و ال الكتاب�ة ،و 
و العجب الثالث هو من الجابري نفسه ، فكيف .  بأسرههذا أمر ال مثيل له في العالم 

و ! . سمح لنفسه بأن ُيغالط و يعكس االستدالل ال�ذي ه�و ض�ده ،و يجعل�ه لص�الحه ؟ 
لذي الشك فيه هو أن العالِم إذا ج�اء بنظري�ة علمي�ة ، أو اكتش�ف حقيق�ة بيان ذلك أن ا

علمية ، فهذا في حقه أمر عادي للغاية ، و ُمتوقع حدوثه م�ن و م�ن غيره�ا م�ن أه�ل 
لكن العجب ك�ل العج�ب ه�و أن ي�أتي إنس�ان أم�ي ال يق�رأ و ال يكت�ب ، بكت�اب . العلم 

 14ُمن�ذ أكث�ر م�ن إلن�س و الج�ن ُمعجز ف�ي مختل�ف مج�االت العل�وم ، و يتح�دى ب�ه ا
أل�يس ع�دم معرف�ة الق�راءة و الكتاب�ة !! . قرنا ،و ال احد ُيبط�ل تحدي�ه إل�ى يومن�ا ه�ذا 

إن�ه لعج�ب . هي من األدلة الدامغة على صحة النبوة المحمدية و المعجزة القرآني�ة ؟ 
كبي���ر م���ن الج���ابري لم���اذا ُيص���ر عل���ى تق���زيم المعج���زة القرآني���ة ، ب���ذلك االس���تدالل 

 . لمعكوس ؟ ا
 

ن ، فمفاده�ا ان�ه زع�م أ -عج�زة الق�رآنمن تق�زيم الج�ابري لم –و أما المثال الثالث    
كانت ُمتمثلة في الجان�ب اللغ�وي  -عليه الصالة و السالم-المعجزة القرآنية زمن النبي

، فلما اتسعت رقعة اإلسالم ،و دخل�ت في�ه ش�عوب كثي�رة ، و ظه�رت ف�رق مناهض�ة 
األدي��ان األخ��رى كالمانوي��ة ، أص��بح م��ن الض��روري عل��ى علم��اء لإلس��الم م��ن أتب��اع 



و استشهدوا في ذل�ك . اإلسالم توسيع مجال اإلعجاز ليشمل معانيه و ليس لفظه فقط 
238Fبار األقوام الماضيةن إخبار بالغيب ،و بما ذكره من اخبما ورد في القرآن م

1  . 
ج�زة القرآني�ة ،و في�ه زعمه هذا ال يصح ، و هو مظهر من مظ�اهر تقزيم�ه للمع و   

افتراء على الق�رآن و علم�اء اإلس�الم ، ألن�ه ل�م ُيق�دم عل�ى زعم�ه دل�يال ص�حيحا و ال 
و م��ا قال��ه ه��و مج��رد زع��م ، و ال��زعم ال يعج��ز عن��ه أح��د ، و نح��ن نطالب��ه . ض��عيفا 

إن المعج�زة القرآني�ة : ث�م بع�د ذل�ك نق�ول . لتي ُتثبت م�ا ق�ال ب�ه بالشواهد الصحيحة ا
ف�ي كانت معج�زة ش�املة لمع�اني الق�رآن و ألفاظ�ه ، و ل�م تك�ن محص�ورة منذ نزولها 

ن�ص علي�ه الش�رع نفس�ه و ل�يس علم�اء اإلس�الم ه�م  و ه�ذا أم�ر. ألفاظه و لغت�ه فق�ط 
و الش�واهد اآلتي�ة تثب�ت ذل�ك . الذين وسعوا مجال إعجازه�ا عل�ى ح�د زع�م الج�ابري 

 : بقوة و وضوح 
ريم ن�ص يحص�ر المعج�زة القرآني�ة ف�ي ألفاظه�ا أولها إنه ال ُيوج�د ف�ي الق�رآن الك�    

و إنما الموج�ود ه�و أن هللا تع�الى تح�دى الع�رب و ك�ل الن�اس ب�القرآن . دون معانيها 
َوإِن : ((ب�دليل قول�ه تع�الى . كله دون تخص�يص لجان�ب من�ه دون الجوان�ب األخ�رى 

ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفأُْتوْا ِبُس� ا َنزَّ مَّ �ن ُدوِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب مِّ ْثلِ�ِه َواْدُع�وْا ُش�َهَداءُكم مِّ �ن مِّ وَرٍة مِّ
���اُس ،ّهللاِ إِْن ُكْن���ُتْم َص���اِدقِينَ  ���اَر الَِّت���ي َوقُوُدَه���ا النَّ قُوْا النَّ َفإِن لَّ���ْم َتْفَعلُ���وْا َوَل���ن َتْفَعلُ���وْا َف���اتَّ

ْثلِ�ِه إِن َك�اُنوا  َفْلَيأُْتوا((، و   -24 -23:البقرة -))ْت لِْلَكافِِريَن َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّ  ِبَح�ِديٍث مِّ
ْلَنا َعَلى َعْب�ِدَنا َف�أُْتوْا ِبُس�وَرٍة ((،و -34: الطور -))َصاِدقِيَن  ا َنزَّ مَّ َوإِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب مِّ

ْثلِِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّن ُدوِن ّهللاِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِيَن  أَْم ((، و  -)) 23: البق�رة -))مِّن مِّ
�ن ُدوِن ّهللاِ يَ  ْثلِ�ِه ُمْفَتَرَي�اٍت َواْدُع�وْا َم�ِن اْس�َتَطْعُتم مِّ قُولُوَن اْفَتَراهُ قُْل َفأُْتوْا ِبَعْشِر ُس�َوٍر مِّ

فه�ذه اآلي�ات الكريم�ات ش�واهد دامغ�ة عل�ى أن هللا .  -13: هود -))إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَن 
مع�ا ، و ل�م  و ألفاظ�ه هني�الع�رب و غي�رهم م�ن الكف�ار ب�القرآن كل�ه بمعا تعالى تحدى

  . يخصصه باأللفاظ فقط 
قُ��ل لَّ��ِئِن اْجَتَمَع��ِت اإلِن��ُس َواْلِج��نُّ َعَل��ى أَن َي��أُْتوْا ِبِمْث��ِل َه��ـَذا : ((و ثانيه��ا قول��ه تع��الى   

، فه��ذا   -88: اإلس��راء -))اْلقُ��ْرآِن الَ َي��أُْتوَن ِبِمْثلِ��ِه َوَل��ْو َك��اَن َبْعُض��ُهْم لِ��َبْعٍض َظِهي��راً 
ص ش��اهد وق��اطع عل��ى أن اإلعج��از الُمتح��دى ب��ه ه��و الق��رآن كل��ه ، و ل��يس خاص��ا ن��

بألفاظه فقط ، ألن هللا تعالى تحدى به اإلنس و الجن معا ،و الغالبية العظمى من بني 
ف�دّل . فكيف يتحداهم بأمر ال يعرفونه ؟آدم ليسوا عربا ،و ال يعرفون اللغة العربية ، 

عجزة القرآنية الُمتح�دى ب�ه واس�ع ج�دا اتس�اع عل�وم هذا بالضرورة على أن مجال الم
القرآن ، و ليس محصورا ف�ي اللف�ظ كم�ا زع�م الج�ابري ، ال�ذي يري�د م�ن وراء ذل�ك 

 . تقزيم المعجزة القرآنية ليصل إلى أمر ُمبيت سلفا ، سينكشف قريبا بحول هللا تعالى 
في���ه يق���ول يتمث���ل ف���ي ح���ديث نب���وي ص���حيح ،  -و ه���و األخي���ر -و الش���اهد الثال���ث  

عطي من اآليات ما مثل�ه ما من األنبياء نبي إال أُ (( :  -صلى هللا عليه و سلم-الرسول
ف�أرجو أن�ي  إنم�ا ك�ان ال�ذي أوتيت�ه وحي�ا أوح�اه هللا إل�يّ  و ، أومن أو آمن عليه البشر

239F))ة أكثرهم تابعا يوم القيام

علي�ه -فهذا الحديث حجة دامغ�ة عل�ى أن معج�زة النب�ي.  2
ه��ي ال��وحي ال��ذي أنزل��ه هللا تع��الى علي��ه ، و الُمتمث��ل ف��ي الق��رآن  -س��المالص��الة و ال
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الك��ريم ، فه��و اآلي��ة المعج��زة ، الت��ي تش��مل الق��رآن كل��ه بألفاظ��ه و معاني��ه مع��ا ، ألن 
، فالحديث نص عل�ى أن ))   إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا و : ((الحديث قال 

 . غته و ألفاظه آية النبي هي الوحي كله ، و لم يقل ل
   
فيتعل�ق باإلعج�از  -من أمثل�ة تق�زيم الج�ابري لمعج�زة الق�رآن –و أما المثال الرابع   

م�دخل إل�ى : العلمي في القرآن الكريم ، و ه�ذا الموض�وع أهمل�ه الج�ابري ف�ي كتاب�ه 
القرآن الكريم ، و لم يشر إليه على أنه يمثل جانبا هاما من جوانب المعج�زة القرآني�ة 

يدل على تقزيمه له ، أو أنه ُينكره أصال ، و هذا هو األرجح ، ألني عثرُت له  ، مما
فم�ن ذل�ك إن�ه . على اعتراضات ينتقد من خاللها التفسير العلمي للقرآن و القائلين به 

 يرى أنه يجب علينا أن ال نلتمس 
 
 

 و يرى أنه يجب علينا أن ال نلتمس في القرآن ، و ال في الحديث  ما يخرج عن
معهود العرب من العلوم و المعارف ، و أيد موقفه بجملة اعتراضات و تحفظات ، 

فإن هذا . إن في القرآن ما اكتشفه العلم الحديث : أولها إنه عندما يقول بعض الناس 
240Fأين كنتم قبل االكتشاف ؟ ، و لماذا لم تكتشفوه أنتم: يطرح علينا تساؤالت ، منها 

1 
 . ؟ 

هل : أوال إن التساؤلين ال يمسان جوهر الموضوع ، و هو : ول و ردا عليه أق       
يوجد إعجاز علمي في القرآن أم ال ؟ ، نعم ُيوجد إعجاز علمي في القرآن الكريم ، 
فهو مليء بمئات اإلشارات العلمية ،و قد ُصنفت في ذلك ُمصنفات كثيرة ، و أُنشأت 

إلعجاز العلمي في القرآن أصبح و بما أن األمر كذلك و ا. له هيئة عالمية تتواله 
حقيقة ثابتة ُمعترف بها ، فال ُيوجد أي مبرر علمي و ال شرعي و ال عقلي لرفض 

 .ذلك و إهماله 
و ثانيا أن التساؤلين ُيجاب عنهما بأن تخلف المسلمين العلمي ، و ضعف        

في تأخر  في االكتشافات العلمية الحديثة ، هما السببان -أو انعدامها–مساهمتهم 
المسلمين من االستفادة من اإلشارات العلمية في القرآن الكريم قبل أن يكتشفها 

و هذا التخلف موضوع آخر ، ال يمنع من االهتمام باإلعجاز العلمي في . غيرهم 
القرآن ، و مع ذلك فقد ذكر بعض المسلمين المختصين في التفسير العلمي في 

ت العلمية في القرآن ، فتوصل بفضلها إلى القرآن أنه استفاد من بعض اإلشارا
241Fالكشف عن حقائق لم تكن معروفة

2 . 
و االعتراض الثاني مفاده أن العلم يتغير ، و قد تصبح حقيقة اليوم ليست حقيقة    

242F))ينطوي على مجازفة خطيرة (( الغد ، لذا فإن ربط القرآن بكشف من الكشوف 

3  .
 إن العلم الحديث فيه الحقائق و شبه الحقائق و قوله هذا فيه حق و باطل ، ألنه أوال

، و النظريات و شبه النظريات ، فعلى المفسر أن يعتمد أساسا على الحقائق الثابتة ، 
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و إذا استعان بالنظريات فال يجزم بها ، و إنما يجتهد حسب طاقته للوصول إلى 
 . الحقيقة أو االقتراب منها ، وفق المنهجية العلمية الصحيحة 

و ثانيا إن المفس�ر لآلي�ات العلمي�ة ف�ي الق�رآن ه�و مجته�د ، كغي�ره م�ن المفس�رين     
المجتهدين ، فإن أصاب فله أجران ، و إن أخطأ فله أجر واح�د ،  و ه�و ف�ي تفس�يره 
ال يربط القرآن بالكش�وف الحديث�ة ، و إنم�ا ُيفس�ره به�ا حس�ب اجته�اده ، و ال يترت�ب 

ف�إذا أخط�أ ذل�ك المفس�ر فه�ذا . س محف�وظ عن ذلك أي ضرر على القرآن كنص مق�د
ليس كارثة ، و ال حراما ، و ليس جديدا في تاريخ التفس�ير ، فالمفس�رون من�ذ ن�زول 

و هللا تع�الى ه�و ال�ذي أمرن�ا . القرآن إلى يومنا هذا ، فيهم المصيب و فيهم الُمخط�ئ 
ُروَن اْلقُ�ْرآَن َوَل�ْو َك�اَن أََفالَ َيَت�دَ {- :بتدبر كتابه و فهمه و تفجير معانية ، كقوله تعالى  بَّ

أََف��َال َيَت��َدبَُّروَن {و -82/س��ورة النس��اء -} ِم��ْن ِعن��ِد َغْي��ِر ّهللاِ َلَوَج��ُدوْا فِي��ِه اْخِتالًَف��ا َكِثي��ًرا
،و من يقرأ القرآن و يجتهد في ت�دبره -24/سورة محمد}  اْلقُْرآَن أَْم َعَلى قُلُوٍب أَْقَفالَُها

ليه أن ُيصيب و أن ال ُيخطئ ، بل عليه أن يجته�د و األج�ر و تفسيره ، ليس واجبا ع
 .آت بإذن هللا 

 
و أُشير هنا إلى أمر هام جدا ، مفاده أنه ال يمكن أن يحدث تعارض بين حقائق     

القرآن و حقائق العلم ، فإذا ما حدث ذلك ، فإما أننا أخطأنا في فهم القرآن ، و إما 
لمية ، و إما أن ما حسبناه حقيقة علمية هو ليس كذلك أننا أخطأنا في فهم الحقيقة الع

، و إنما هو مجرد نظرية لم يقم الدليل العلمي القاطع على صدقها ، و إما أننا 
أخطأنا في فهم األمرين معا ، ألنه ال يمكن أن يحدث تعارض حقيقي بين كتاب هللا 

 .     -الكون–و كتابه المنظور  -القرآن -المسطور
اعتراضه الثالث فمفاده أن القرآن بيان للناس ، ذكر مظاهر طبيعية و أما     

معروفة لدي الناس ، و لم ُتثر فيهم اشكاالت ، كتصطح األرض ، و جريان الشمس 
، و هذا فهٌم يقوم على المشاهدة الظاهرة للشيء ، و هو يفي باالعتبار لطرح السؤال 

243Fث هذا النظاممن خلق هذا ؟ ، و ليس كيف حد: المطلوب ، و هو 

 .  ؟  1
  
و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، ألنه أوال أن في القرآن مظاهر طبيعية و      

أي –بشرية كثيرة جدا تتجاوز ما كان يعرفه الناس زمن نزول القرآن الكريم ، فهو 
قد اخترق تاريخ الطبيعة و اإلنسان و مستقبلهما ، و تكلم عن أعماق  -القرآن

، و تكلم بالتفصيل عن مراحل تكّون الجنين في بطن أمه ، كقوله  األرض و السماء
َماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن { :تعالى  أََوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ

ن أراد التوسع في ، و م -30/سورة األنبياء} اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفَال ُيْؤِمُنونَ 
 . الموضوع فالكتب المتخصصة فيه كثيرة 

     
من خلق هذا فقط ؟ ، و إنما فيه أيض�ا ال�دعوة : و ثانيا إنه ليس في القرآن الكريم     

إلى البحث عن الكيفية ، و السعي في الطبيع�ة لتس�خيرها و االنتف�اع به�ا ،و ش�كر هللا 
ث و الكشف عن السنن الكونية و االجتماعية ، تعالى عليها ، و هذا ال يتأتى إال بالبح
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��َماَواِت َوَم��ا فِ��ي { :ق��ال تع��الى . و توظيفه��ا لخدم��ة اإلنس��ان  ��ا فِ��ي السَّ َر َلُك��م مَّ َوَس��خَّ
��ُرونَ  ْن��ُه إِنَّ فِ��ي َذلِ��َك َآلَي��اٍت لََّق��ْوٍم َيَتَفكَّ قُ��ْل {،و  -13/س��ورة الجاثي��ة}  اْألَْرِض َجِميًع��ا مِّ

َ َعَل�ى  ِسيُروا فِي اْألَْرِض  ْش�أََة اْآلِخ�َرَة إِنَّ هللاَّ ُ ُينِش�ُئ النَّ َفانُظُروا َكْي�َف َب�َدأَ اْلَخْل�َق ُث�مَّ هللاَّ
أََف��َال َينُظ��ُروَن إَِل��ى اْإلِِب��ِل َكْي��َف ُخلَِق��ْت {، و-20/س��ورة العنكب��وت -} ُك��لِّ َش��ْيٍء َق��ِديرٌ 

َماء َكْيَف ُرفَِع�ْت،َوإَِلى اْألَْرِض َكْي�فَ  ، -18-17/ س�ورة الغاش�ية-} ُس�ِطَحتْ  ،َوإَِلى السَّ
ِبيَن {و   -} َقْد َخَلْت ِمن َقْبلُِكْم ُسَنٌن َفِسيُروْا فِي األَْرِض َفاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذَّ

 .  -137/سورة آل عمران
 

و االعت��راض الراب��ع مف��اده أن أص��حاب التفس��ير العلم��ي للق��رآن يعتم��دون عل��ى       
و أحيانا على تحليالت غير ناجح�ة ف�ي الغال�ب ، م�ع العل�م أن ه�ذه األعم�ال تأويالت 

244Fليس��ت ذات موض��وع الي��وم ، كال��ذي ك��ان زم��ن طنط��اوي ج��وهري ف��ي تفس��يره

و .  1
قوله هذا ض�عيف ج�دا ، ألن أص�حاب التفس�ير العلم�ي للق�رآن م�ن حقه�م أن يجته�دوا 

عيفة طريقا إلى الكش�ف كما يجتهد غيرهم من المفسرين ، و قد تكون محاوالتهم الض
عن الصحيح المجهول ، علم بأن كل علم له ثواب�ت و حق�ائق ، و ت�أويالت و ظني�ات 

و موضوع اإلعجاز العلمي في القرآن يقوم على حقائق كثيرة جدا ال غب�ار عليه�ا ، .
�ا {  و وجود التأويالت الضعيفة ال يقدح في األصل ، فأما َب�ُد َفَي�ْذَهُب ُجَف�اء َوأَمَّ َم�ا الزَّ

اَس َفَيْمُكُث فِي األَْرِض َكَذلَِك َيْضِرُب ّهللاُ األَْمَثالَ   .  -17/سورة الرعد -} َينَفُع النَّ
و حالة علم التفسير العلمي للقرآن هي أحسن بكثير مما كانت عليه زمن     

طنطاوي جوهري ، فقد اتسعت مجاالته ،و كثرت حقائقه ، و تواله أساتذة 
و . لهيئية العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن و السنة ،متخصصون أكفاء ضمن ا

المفيدة في الدعوة إلى اإلسالم  و هو اليوم ُيعد من الوسائل الدعوية الهامة النافعة
الذين  الرد على شبهات المستشرقين و تالمذتهمبين المسلمين و غيرهم ، و في 

سخة محّرفة عن التوراة يطعنون في  أصالة اإلسالم و مصدريته ، و يزعمون أنه ن
و بذلك يتبين أن تهوين . و له أيضا دور كبير في مجال مقارنة األديان . و األناجيل 

ر العلمي للقرآن هو أمر غير صحيح ، و يندرج ضمن الجابري من موضوع التفسي
 . نظرته التقزيمة المنتقصة للمعجزة القرآنية 

   
التفسير العلمي إذا كانوا يهدفون إلى و أما اعتراضه الخامس فمفاده أن دعاة    

إثبات أن العلم ُيزكي القرآن ، فهذا لسنا في حاجة إليه ، و ال كان القرآن في حاجة 
نقبل توظيفا  أن ، إذا قبلناها و سلمنا بها ، فعلينا ةإليه ، إنها عملية إيديولوجي

الفلسفة في ايديولوجيا مارسه اإلسماعيليون الباطنيون في استخدامهم لطبيعيات 
زمانهم في تأويلهم للقرآن ، و قولهم أن مذهبهم هو الصحيح يشهد له القرآن و العلم 

245Fمع أن العلم الحديث يحكم ببطالن تلك التي سموها حقائق العلم

2   . 
أوال  ل�يس عيب�ا أن  ألن�ه ، له هذا فيه أخطاء و تغليط للق�راء و ت�دليس عل�يهمو قو    

إل��ى إثب��ات أن الق��رآن س��بق العل��م الح��ديث، و أن العل��م يس��عى دع��اة التفس��ير العلم��ي 
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اكتشف ما في القرآن ، و ليس عيبا أن يزكي الق�رآن العل�م ، و يزك�ي العل�م الق�رآن ، 
ألن العملية متكاملة ، فنفسر كتاب هللا المسطور بكتابه المنظ�ور ، و العك�س ص�حيح 

�ُه اْلَح�قُّ َسُنِريِهْم آَياِتَنا فِي اْآلفَ {- :، و قد قال سبحانه  َن َلُهْم أَنَّ اِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّى َيَتَبيَّ
ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َش�ِهيدٌ  ، فبفض�ل ه�ذه اآلي�ات -53/س�ورة فص�لت -}أََوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك أَنَّ

 .الكونية يعرف كثير من الناس أن القرآن حق 
   
علم القرآن ، و إلى أن و إذا كان بعض الناس ليس في حاجة إلى أن يزكي ال     

في حاجة ماسة إلى ذلك  -من مسلمين و كفار –يزكي القرآن العلم ، فإن كثيرا منهم 
المسلم الضعيف اإليمان ، و الملحد ، و النصراني ، و اليهودي ، : ، ألن في هؤالء 

و العلماني ، و المشكاك ، و المريض القلب و العقل ، فهؤالء كلهم جاء القرآن إليهم 
عليه أن ُيخاطب كل طائفة بما يناسبها ، و منها من ال ُيقنعه إال التفسير العلمي و 

 .للقرآن ألنه يقوم على الدليل العلمي المادي الملموس
(( زعم أن  أحد تالميذ المستشرقين المعاصرين و الشاهد على ذلك أن      

وف تحصل الصراعات الهائجة التي حصلت بين المسيحية و بين العلم الحديث س
246F))مع اإلسالم أيضا ، و ربما كنا قد أصبحنا على أبوابها اآلن 

و  -فهذا الرجل.  1
من ضحايا التغريب و العلمانية ، لو كان يعتقد أن القرآن كتاب هللا المسطور  -أمثاله

، و الكون كتابه المنظور ، و أن كال منهما يزكي اآلخر ، ما تنبأ بهده الخرافة التي 
 .  ا كثير من الناس ربما يقول به

    
و ثانيا إن قوله بأن ذلك الفعل هو عملية أيديولوجية ، فهذا ال عيب فيه إذا كانت      

فما . العملية تقوم على أسس صحيحة شرعا و علما و عقال ، و من أجل الحق  
المانع من أن نوظف اإلعجاز العلمي في الدعوة إلى اإلسالم و التعريف به ، و الرد 

و القرآن الكريم ذاته وصف نفسه مرارا بأن فيه آيات . الطاعنين فيه ؟ على 
كثيرات باهرات تحدى بها عالم الجن و اإلنس معا ، و أية فائدة من وجودها إذا لم 

التي –نوظفها لصالح اإلسالم و هداية البشرية ؟ ، و الجابري نفسه سخر كتبه 
نقد العقل العربي ، و هو : تي عنوانها ال -أيديولوجيته-لخدمة مذهبيته -أطلعُت عليها

 . التراث و الحداثة : قد صّرح بذلك شخصيا في كتابه 
   
و ثالثا إن مثال اإلسماعيلية الباطنية الذي ذكره الجابري ، هو ال يصلح لرد ما      

يقوم به دعاة التفسير العلمي للقرآن ، فإذا كان من حق أية طائفة أن توظف ما تراه 
شر مذهبها فلها أن تفعل ذلك، و اإلسماعيليون فعلوا ذلك انتصارا لمذهبهم صالحا لن

، و نحن أنكرنا عليهم مذهبهم الباطل الذي حرفوا به عقائد اإلسالم و شريعته ،و 
247Fطعنوا به في الصحابة

و ألنهم أقاموه على . ،و أدخلوا في الدين ما ليس منه  2
في الغالب -لتي لم يقم الدليل على صدقهاطبيعيات فلسفة اليونان الظنية التجريدية ا

، و قد جاء العلم الحديث و أثبت بطالن ما ظنوا أنه حقائق على ما ذكره  -األعم
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لذا فال مجال للمقارنة بين ما يقوم به أصحاب التفسير العلمي للقرآن و ما . الجابري 
ن من الفهم قام به اإلسماعيلية الباطنية ، فدعاة التفسير العلمي للقرآن ينطلقو

الصحيح لإلسالم القائم على محكمات الكتاب و السنة الصحيحة الموافقة له ، و على 
ما أجمع عليه الصحابة و التابعيون من جهة ، و على حقائق العلم الحديث ، التي ال 
مجال للمقارنة بينها و بين طبيعيات الفلسفة القديمة التي قامت أساسا على الظن و 

 . أخرى التجريد من جهة 
 

و ختاما لهذا الموضوع أشير هنا إلى أمر هام جدا ، مفاده أن الذين يرفضون     
أولها صنف من : التفسير العلمي للقرآن ، هم على أربعة أصناف على ما يبدو لي 

المسلمين الغيورين على القرآن يتخوفون من حدوث آثار سلبية ُتسيء إلى القرآن 
، بسبب الخطأ ، أو دخول غير المختصين في هذا الكريم من جراء ذلك التفسير 

 . الموضوع  
و الصنف الثاني هو من غير المسلمين كاليهود و النصارى ، هؤالء ال يرحبون   

بالتفسير العلمي للقرآن ، ألنه يهدد أديانهم و مصالحهم ، و يكشف عن زيف دياناتهم 
العلم الحديث من جهة ، و عند و عقائدهم و كتبهم المقدسة عند المقارنة بينها و بين 

المقارنة بينها و بين القرآن من جهة أخرى ، األمر الذي يؤدي إلى قيام الحجج 
، و بطالن عقائدهم و  -عليه الصالة و السالم–الدامغة عليهم على صدق نبوة محمد 

لذا فهم يتخوفون من ذلك التفسير كثيرا و يرفضونه ؛ لذا فهم يسعون إلى . كتبهم 
على إبعاد المسلمين من هذا المجال بمختلف وسائل المكر و الدس ،و التدليس  العمل

 . و المغالطات و التخويفات من مغبة ذلك التفسير 
  

و أما الصنف الثالث فيتمثل في بعض الفرق المنحرفة المنتسبة إلى اإلسالم ،       
ا فهي تسعى التي تطعن في صحة القرآن الكريم و تزعم أن الصحابة حرفوه ، لذ

إلى إبعاد المسلمين عن التفسير العلمي و الرقمي معا  ، ألنه ُيثبت باألدلة الدامغة 
بأن القرآن الكريم لم يتعرض للتحريف ، و أن هللا تعالى قد حفظ كتابه على أيدي 

 . عليه الصالة و السالم -صحابة نبيه
  

لمانيين من أبناء المسلمين يتمثل في المالحدة و الع -أي الصنف الرابع-و آخرها     
و غيرهم ، و هؤالء بما أنهم ُخصوم للدين عامة و اإلسالم خاصة ، فإنهم ال 
ُيرحبون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم ، ألنه ينقض عليهم فكرهم و مذاهبهم ،و ُيقيم 

صلى هللا عليه و سلم ، و ما –عليهم الحجج العلمية الدامغة على صدق نبوة محمد 
 . عنها من التزامات   يترتب

 
 -و هو الخامس من تقزيمات الجابري لمعجزة القرآن –و أما المثال األخير    

فيتعلق بزعمه بأن اإلعجاز ليس محصورا في المعجزة القرآنية و ال خاصا بها ، و 
و قد عّبر عن . إنما هو أيضا يشمل أعماال إبداعيه بشرية لكبار الشعراء و الكتاب 

و هل يستطيع اليوم أمهر الكتاب و أعالهم شأنا أن يأتي بمثل القرآن ((  :ذلك بقوله 



، أو بمثل سورة من سوره ، بل ال أحد من الشعراء اليوم يمكن أن يأتي بشعر ُيماثل 
شعر المتنبي، و ال بخطبة مماثلة لخطبة قس بن ساعدة ، أو بمقامة من جنس 

ذلك . تطابق مع قصائد نزار قباني مقامات الهمذاني أو الحريري ، بل ال بقصائد ت
ألن اإلبداع في القول كما في الرسم و النحت ، كما في الفكر و الفلسفة ، ال يمكن 

 –و الوحي المحمدي . غير اإلبداع : تقليده بسب بسيط هو أن التقليد بالتعريف 
من و أما . إذا ُنظر إليه من المنظور األدبي فهو قمة البالغة و اإلبداع  -القرآن

248F))المنظر الديني فهو تجربة روحية فريدة 

1  . 
لم يجعل تغليط للقراء و تدليس عليهم ، و ذلك أنه و قوله هذا فيه باطل كثير ، و    

اإلعجاز خاصا بالقرآن و مقصورا عليه ،و محصورا فيه ، و إنما جعله يشمل 
نظر  في-فهي أعمال تتصف. أعماال إبداعية بشرية لكبار الكتاب و الشعراء 

فالقرآن عنده . باإلعجاز في بابها ، كما يتصف القرآن باإلعجاز البالغي  -الجابري
 . ال ينفرد بصفة اإلعجاز ،و إنما تشاركه فيه أعمال بشرية إبداعية كثيرة 

إنه ال يصح وصف األعمال البشرية اإلبداعية باإلعجاز إذا : و ردا عليه أقول    
آني ، ألن القرآن الكريم كالم هللا المعجز الذي يمثل قُصد به تشبيهها باإلعجاز القر

و أما تلك األعمال اإلبداعية فهي ليست معجزة من . المعجزة الحقيقية الخالدة  
إن هذه : فمن الناحية النظرية إنه ال يصح عقال أن ُيقال . الناحية النظرية و العملية 

إنه ال يصح ذلك ألن أي عمل .  األعمال اإلبداعية معجزة ،و ال يمكن اإلتيان بمثلها
بشري مهما كان إبداعه يمكن أن ُيقلّد ، أو ُينتج من جديد بتكرار التجربة عند نفس 

فُيؤدي ذلك إلى إنتاج نفس العمل ، أو قريب منه ، . الشخص ، أو عند شخص آخر 
لذا ال يصح أبدا إصدار . أو أحسن منه ، بغض النظر عن القرب أو البعد الزمنيين 

م نظري بأن هذا العمل اإلبداعي ال يمكن اإلتيان بمثله ، أو بأحسن منه  ، أو حك
و من يقول ذلك فهو قد خالف العقل ، ألنه ال ُيوجد أي مانع عقلي بعدم . بقريب منه 

 . إمكانية تكرار إبداعات البشر و تشابهها فيما بينها 
  
قلناه ، ألن هللا تعالى هو الذي و أما بالنسبة للقرآن الكريم ، فال يصدق عليها ما    

وصف كتابه بأنه معجز ،و تحدي به اإلنس و الجن على أن يأتوا بمثله ، ثم أكد 
قُل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإلِنُس َواْلِجنُّ َعَلى : ((أنهما لن يأتوا بمثله ، في قوله سبحانه على 

اإلسراء -))ْثلِِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهيراً أَن َيأُْتوْا ِبِمْثِل َهـَذا اْلقُْرآِن الَ َيأُْتوَن ِبمِ 
و , فهذا حكم إلهي مطلق بأن المعجزة القرآنية ال يمكن اإلتيان بمثلها أبدا . -88: 

 . هذا خالف  إبداعات البشر 
و أما من الناحية العملية فإن الواقع يشهد على أن األعمال اإلبداعية لكبار    

ألن تجارب البشر تتكرر . عالم تتكرر أعمالهم في الواقع المشهود المبدعين في ال
بطريقة أو أخرى ، فقد تتشابه كثيرا ،و قد تختلف كثيرا ، و قد تجمع بين التشابه و 

. وجداني فيأتي إنتاجهم انعكاسا لتجاربهم على المستويين العقلي و ال. االختالف معا 
سلبيات مهما بلغت من القوة و اإليجابية ال علما بأن أعمالهم ال تخلو من النقائص و

 . و حازت على صفات الكمال 
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، و توجيهها ، فهو قد بالغ في تضخيمها األمثلة التي ذكرها الجابري أما و    

فالمتنبي لم يكن شعره معجزة ،و ال إبداعا ال . الوجهة التي يريد الوصول إليها 
، فيه نقائص تتعلق بأغراض الشعر ُيضاهى ، فشعره الذي رّكز فيه على المدح 

األخرى ، كالوصف و الهجاء ، و عندما هجا كافور اإلخشيدي تجاوز الحدود 
الشرعية و األخالقية في ذمه له ، عندما عّيره بما ال يصح أن ُيعّير به ، كتعييره 

249Fببعض صفاته الَخْلقية التي خلقه هللا تعالى عليها

كما أن أعماله الشعرية لم تكن .  1
، فقد شهد العصر اإلسالم شعراء كثيرين برعوا في مختلف فريدة من نوعها 

، و قد تكون أحسن من  أغراض الشعر ،و أشعارهم هي في درجة شعر المتنبي
، و  البحتري ، و األخطل ، و جرير ، و أبو تمام ، و الفرزدق: شعره ، و منهم 

الشعراء المبدعين ،و إن لم و هذه النماذج من كبار .   بشار بن برد ، و أبو نواس
تتكرر في زماننا فهي ليست نماذج معجزة ، ألنها تكررت في زمانها ، و ال مانع 

 .من أن تتكرر بعض هذه النماذج في زماننا هذا أو ُمستقبال 
لم ينفقوا في  النقادأُشير هنا إلى أن شعر المتنبي على قوته و بالغته فإن  و   

بعضهم قد بالغ في مدحه و تضخيمه كالجابري ، فإن  موقفهم من شعره ، فإذا كان
نقادا كبارا آخرين قد انتقدوه انتقادا الذعا ، و أظهروا كثيرا من نقائص شعره ، 

أبو هالل العسكري ، رد على : و منهم . كاإليهام ، و التكلف ، و الشذوذ اللغوي 
و . ب الكالم إنه ضّمن شعره جميع عيو: المتنبي في كتاب الصناعتين ، و قال 

الكشف عن مساوئ : الصاحب بن عباد رد على المتنبي ،في كتاب عنوانه : منهم 
250Fالمتنبي

 :أبو علي الحاتمي البغدادي ، صنف كتابا سماه : و منهم معاصره .  2
،  ذكر سرقات المتنبي و ساقط شعره ، أظهر فيه عيوب شعر المتنبي الموضحة في

لحاتمي دقة في النقد ، و غزارة في المادة و سعة و انتقادات غيره له ،و قد أظهر ا
251Fفي اإلطالع

3  . 
و أما الخطبة المنسوبة إلى قس بن ساعدة ، فهي خطبة قصيرة مسجوعة ن   

ألفاظها ُمنتقاة ، و جملها صغيرة ، و هي خطبة عادية ، ظاهر عليها التكلف و 
ها الناس اسمعوا و عوا أي: (( منها قوله . االصطناع ، ال روحانية فيها و ال إعجاز 

، من عاش مات ، و من مات فات ، و كل ما هو آت أت ، و ليل داج و نهار ساج 
إن في السماء لخبرا ، و أن في األرض لعبرا ، ما بال الناس يذهبون و ال ... 

252F))يرجعون 

4  . 
يقول مثلها أو أحسن منها المتخصصون في يمكن أن  ، و هذه الخطبة المسجوعة   

و / و اللغة و األدب ، يقول مثلها إما بالتقليد و االصطناع ، و إما باإلبداع الوعظ 
، يجد فيها من ) هجرية597ت(من ُيراجع ُخطب الواعظ عبد الرحمن بن الجوزي 

و من . الخطب و الوعظ ما هو أحسن من تلك الخطبة المنسوبة لقس بن ساعدة 
و كتب الزهد و التصوف،  يبحث في كتاب نهج البالغة ،و جمهرة خطب العرب ،
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قس بن ساعدة ككتاب الِحَكم العطائية ، يجد فيها خطبا و حكما ما يفوق بكثير ما قاله 
. 

علما بأن قس بن ساعدة لم يكن ظاهرة فريدة في المجتمع العربي الجاهلي ، فقد    
كان له نظراء في الخطابة ، كسهل بن عمرو ، و لبيد بن ربيعة ، و هرم بن قطبة 

253Fزاري ، و غيرهم كثير ،و قد غلب على خطبهم السجع الشبيه بسجع الكهانالف

1  . 
    
ت بليغة ممتعة ، و و أما بالنسبة لمقامات الهمذاني و الحريري ، فهي بال شك مقاما 

أولهما أنها لو كانت معجزة ما استطاع : جميلة هادفة ، لكنها ليست معجزة لسببين 
بدع المقامات في مقاماته ،و بما انه حاكاه فيها فهي الحريري أن ُيحاكي الهمذاني مُ 

 .ليست ُمعجزة ، و ألن المعجزة ال تتكرر 
   

أقربها إلينا زمانا مقامات  و الثاني أنه ظهرت مقامات كثيرة بعد الحريري ،     
، حاكى ))هجرية1288/م1871ت(ليازجيمجمع البحرين ، لألديب النحوي ناصف ا

 254F2-بينهما من زمن طويل على الرغم مما-شكال و مضمونا ، فيها مقاماته الحريري 
255Fو قد حازت مقاماته الخصائص الحريرية. 

و تفوقت عليها في جوانب عديدة ،  3
256Fإنها أكثر منها عددا : منها 

، وأغزر من حيث وفرة اآليات القرآنية ، و أوفر  4
ري ، و زاد عليه و الحري األلعاب البالغية ، قلّد فيها نصيبا من األلغاز النثرية و

257Fأبدع فيها

258Fماال يستحيل باالنعكاس-القلب: ؛ منها  5

و هو عزيز الوجود في أشد  -6
استعمله اليازجي و تفوق فيه . اآلثار األدبية محافظة ، و في أوغلها تكلفا و صناعة 

على الحريري ، و شق على نفسه حتى جادت قريحته بأربعة عشر بيتا ، كلها ال 
أكثر من خمسة أبيات ، حين لم يستطع الحريري أن يأتي بس ، في تستحيل باالنعكا

مجال -و ليست في جودة أبيات اليازجي الذي أبدى كذلك مهارة عالية في النحو
259Fوبّز فيه الحريري -تخصصه

7  . 
و أما ما قاله عن قصائد نزار قباني ، فال يصح ، ألن شعره ليس معجزة ، وال    

يستطيع الشعراء المبدعون المختصون حر لغته عادية هو إبداعا كبيرا ، فهو شعر 
في اللغة و األدب اإلتيان بمثله ، و بأحسن منه تقليدا أو إبداعا عن طريق تكرار 

ألن تجربة قباني ليست فريدة ال يمكن أن تتكرر ، فقد تتكرر . التجربة اإليداعية 
ع من تجربة بشكل أو بآخر عند شعراء آخرين ،و قد تكون أقوى و أعمق و أبد

 .  ره يغلب عليه الشعر الماجن الذي ضرره أكثر من نفعه ومعروف أن شع. قباني 
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و . بأهرامات الفراعنة بمصر ، و يزعم أنها معجزة و ربما يستشهد بعض الناس   
هذا قول ال يصح ، ألن هذه األهرامات إذا كانت شعوب كثيرة لم تكن قادرة على 

م يكن سرا و ال معجزة بالنسبة للمصريين ، فقد كانوا بناء مثلها ، فإن بناءها ل
خالل العصر يعرفون طريقة بنائها معرفة جيدة ، و بنوا منها أهرامات كثيرة 

فلو كان بناؤها معجزا لما . الفرعوني ، أشهرها أهرامات الجيزة الثالثة المعروفة 
ذلك ، فهي ليست  و بما أنهم فعلوا. تمكن المصريون من تكرار بنائها مرات عديدة 

. معجزة حتى و إن جعلت شعوب أخرى طريقة بنائها ، و لم تقدر على تقليد بنائها 
و ما قلناه عن بناء األهرامات هو نفسه يمكن قوله عن عملية التحنيط التي مارسها 

و اإلنسان في عصرنا الحالي يستطيع . في تحنيط ملوكهم و أعيان دولتهم الفراعنة 
أكبر بكثير من تلك اإلهرامات من حيث الحجم و المرافق و الجمال أن يبني بنايات 

 . ، و ناطحات السحاب أحسن شاهد على ذلك 
و أما المعجزة القرآنية من الناحية العملية ، فهي تختلف تماما عن تلك اإلبداعات   

فهي معجزة . التي سبق أن ذكرناها ، ألنه ال ُيوجد كتاب ُيماثله في العلم بأسره 
 . ما أصبحت معجزة  -على يد البشر–يدة لم تتكرر ، و لن تتكرر ، فلو تكررت فر
 
تقزيما كبيرا ، حتى لم و ختاما لما ذكرناه يتبين أن الجابري قّزم المعجزة القرآنية   

فسّواها بالتوراة و األناجيل  ظلما وزورا و افتراء ، و . ُيبق لها ميزة تنفرد بها 
تاريخية ، و التشريعية ، و العلمية ، و العددية ، ما عدا أغفل مجاالت إعجازها  ال

قلل من أهميته و انفراده و قوته ، إعجازها اللغوي ، فقد أثبته و نّوه به من جهة ، و 
من جهة أخرى ، عندما جعل إبداعات كبار الُكتاب و الشعراء تتصف هي أيضا 

و إنما له ما ُيماثله في فاإلعجاز ليس خاصا بالقرآن فقط ، . باإلعجاز في بابها 
و من ثم فلم يبق للمعجزة القرآنية شيء له أهمية تنفرد به ، . إبداعات بشرية كثيرة 

ألن الجابري جّردها من كل خصائصها اإلعجازية بطريقة تحريفية تغليطية بّينا 
 . بطالنها و تهافتها 

    
ضيع في موقفه من قام بدور تحريفي خطير و و -أي الجابري–و تبّين أيضا أنه   

من -كان فيه متأثراو قد  .القرآن الكريم ، ليس فيه من الموضوعية العلمية شيء 
ستشرقين و تالمذتهم في موقفهم الباطل من بشكل كبير بالم -حيث يدري أو ال يدري

، و إنكارهم القرآن الكريم ، فقال بقولهم في تسويتهم للقرآن بالتوراة و األناجيل 
زورا و افتراء و قالوا ذلك .  -عليه الصالة و السالم–مية النبي ية و أللمعجزة القرآن

َيا أَْهَل اْلِكَتاِب لَِم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل : ((بهتانا ، فصدق عليهم قوله تعالى 
 .  -71: آل عمران -))َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَنُتْم َتْعَلُموَن 

كان يعرف -عليه الصالة و السالم -أن النبيعلى  إصرار الجابري علما بأن     
هو زعم باطل ، ، رّوج له المستشرقون و تالمذتهم ليجدوا طريقا القراءة و الكتابة 

،و إيجاد تفسير بشري له ، ُيفسرون به قسما كبيرا من مضمون للطعن في القرآن 
 -الصالة و السالمعليه –اإلقرار بها ، و ال بنبوة محمد  المعجزة القرآنية ، من دون

، بدعوى أنه بما أن النبي كان يعرف القراءة و الكتابة ، فمن الممكن أنه نقل قسما 



و هذا الزعم و إن . كبيرا مما في القرآن من الكتب الدينية القديمة بطريقة أو أخر
260Fباطال كان

فإن الجابري قد ساهم في تدعيمه و ترويجه و مساندة من يقول به من  1
و تالمذتهم ، مقابل ال شيء يمكن أن يقدمه آلخرته و ينتفع به يوم يقوم المستشرقين 

 . الناس لرب العالمين 
 

 : نقد منهجية الجابري العلمية : خامسا 
قبل أن نختم هذا الفصل نخصص هذا المبحث النتقاد المنهجية العلمية التي اتبعها    

منها خمسة انتقادات مركزة و سنذكر في كتابه مدخل على القرآن الكريم ، الجابري 
 . نستنتجها مما سبق ذكره في هذا الفصل 

لم يلتزم بالمنهج العلمي الصحيح في فهمه للقرآن و  -أي الجابري -أولها إنه  
يفسرها تفسيره له في مواضع عديدة ، في مقدمتها مسألة األمي و األميين ، فلم 

ال بفهم الصحابة و السلف األول بالقرآن الكريم ، و ال بالحديث النبوي الشريف ،و 
261Fُيفسر بعضها بعضا القرآن انه كان قد ذكر أنه يأخذ بمبدأ أنمع . لها 

تركه و لم ف 2
أفكاره الُمسبقة التي ُيريد الوصول إليها يلتزم به ، و فّسره بالتأويل التحريفي حسب 

 . ء و طريقته هذا ليست من الموضوعية ،و ال من البحث العلمي الصحيح في شي. 
  
و االنتقاد الثاني يتمثل في أن الجابري لم يحتكم إلى القرآن الكريم في كثير من     

أفكارا ُتخالف القرآن صراحة ، و قد  –من خاللها  –القضايا التي تناولها ، فقرر 
بناها على روايات معظمها غير صحيح ، كزعمه بضياع آيات من القرآن ،و أن 

كان يعرق القراءة و الكتابة ، و ،و أن القرآن ال  -معليه الصالة و السال-النبي
و هذه طريقة غير . يختلف عن التوراة و األناجيل في المصدر و ال في المضمون 

إلى القرآن أوال ، و ال ُيقرر ما  -في تلك القضايا –علمية ، ألنه كان عليه أن يحتكم 
 . ُيخالفه ثانيا 

سما كبيرا من أفكار الجابري الباطلة بناها على أن ق و أما االنتقاد الثالث فمفاده   
الروايات التاريخية المتعلقة بتاريخ القرآن من دون أن ُيمّحصها و ينتقدها في 

إنه لم يهتم بذلك أصال ، ومع أن . أسانيدها و متونها ، لُيميز صحيحها من سقيمها 
ليها أفكاره ، استعملها و بنى ع -مع ذلك–غير صحيحة ، لكنه  تمعظم تلك الروايا

إلى نتائج باطلة ُمخالفة الشكوك و الشبهات التي أوصلته  -من خاللها –التي أثار 
 . للشرع و التاريخ الصحيح معا 

  
ُيقرر ما  -في مواضع من كتابه –كان  و االنتقاد الرابع يتمثل في أن الجابري    

، و ال  -أي الشرع– بدعوى أنه ال ُيخالفهُيخالف الشرع صراحة ، ثم ُيهّون من ذلك 
ُيمثل أي خطر عليه ، لكي ُيضعف في القارئ روع النقد و المقاومة ،و ال ُيثيره و 

يقرأ  كان -عليه الصالة و السالم -فعل ذلك في زعمه بأن النبي. ُيصدمه بما يكتب 
و يكتب ، و أن القرآن قد ضاعت منه بعض اآليات ، و أن هذا أمر عادي و طبيعي 
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. حتى بلغ به األمر أنه زعم ان القرآن نفسه ُيقر بأنه تعّرض للتغيير. ال غرابة فيه 
فعل كل ذلك بطريقته التحريفية التغليطية التدليسية ، ليصل إلى تقرير أفكاره المعدة 

 . سلفا 
فمفاده أن المنهج العلمي الذي طّبقه  -و هو الخامس –و أما االنتقاد األخير        

 -في كثير من أساسياته–ل إلى القرآن الكريم ، ال يختلف مدخ: الجابري في كتابه 
فكان عمدتهم في ذلك . عن منهج المستشرقين و تالمذتهم في دراساتهم لدين اإلسالم 

هو التأويل التحريفي للقرآن ،و االعتماد على الروايات الضعيفة و الموضوعة ، مع 
و هذا قد . و التدليس  الحرص على إثارة الشكوك و الشبهات ، و ممارسة التغليط

 . مارسه الجابري بكثرة ، و قد ذكرنا منه نماذج كثيرة 
  

تلك هي أساسيات المنهج العلمي الذي اعتمده الجابري في كتابه مدخل إلى      
من  د العلمي ،و الاالقرآن الكريم ، إنها ليست من الموضوعية ، و ال من الحي

إن دافعه من تأليف كتابه : وله عندما قال البحث العلمي النزيه في شيء، و تنقض ق
للقراء العرب و المسلمين ،و  -أي القرآن-عميقة في التعريف به(( هذا ، هو رغبة 

التوظيف اإليديولوجي ،و االستغالل  أيضا للقراء األجانب تعريفا ينأى به عن
الدعوى الظرفي من جهة ، و يفتح أعين الكثيرين ممن قد يصدق عليهم القول 

، على الفضاء القرآني كنص محوري ُمؤسس "  اإلنسان عدو ما جهل : " مأثورال
262F))لعالم جديد 

1  . 
   
ف إن حقيقة عمل هذا الرجل ليس كما زعم ، و إنما حقيقته أنه لم ُيعرّ : و أقول     

القراء بالتاريخ الصحيح للقرآن الكريم ، و إنما عّرفهم بشبهاته ، و مغالطاته ، و 
مادة  و قدم أيضا. ينأى بنفسه عنها  التي زعم أنه -إيديولوجيته-مذهبيتهو ،  ياتهمفتر

و هو لم . ألعداء اإلسالم ليطعنوا فيه ،و ُيحققوا أهدافهم المذهبية من خاللها  جاهزة
يفتح أعين الناس و عقولهم على الفضاء القرآني النقي الصافي كما زعم ، و إنما 

 .،و أباطيله التي افتراها على القرآن الكريم  لّوث تفكيرهم بشبهاته و تحريفاته
 

مدخل إلى القرآن الكريم : و ختاما لهذا الفصل يتبن منه أن الجابري ضّمن كتابه    
كان يعرف القراءة و -صلى هللا عليه و سلم-، أباطيل كثيرة ، كزعمه بأن رسول هللا

ص القرآن و الكتابة ، و أن القرآن ضاعت منه بعض اآليات ، و تقزيمه لقص
انحراف و بينا . فتتبعنا تلك األباطيل و بينا تهافتها و بطالنها من جهة . إعجازه 

منهجيته العلمية في تعامله مع القرآن الكريم ، و الروايات التاريخية و الحديثية 
 . المتعلقة به من جهة أخرى 
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 الفصل الثاني

 
 خرافات هشام جعيط حول القرآن الكريم و النبي

- عليه الصالة و السالم–
      
 

               
 
 

 .بكتب اليهود و النصارى ) ص(خرافة تأثر النبي: أوال 
 .السمه من قثم إلى محمد  ) ص(خرافة تغيير النبي: ثانيا   
 .دة و النقصان خرافة تعّرض القرآن للتحريف بالزيا: ثالثا    
 .خرافات تتعلق بالسيرة النبوية العطرة : رابعا             

 ) .ص ( خرافات أخرى حول القرآن الكريم و النبي: خامسا    
 .الجابري  عابد خرافة التاريخية عند هشام جعيط و: سادسا    
 .خرافة الموضوعية و المنهجية عند هشام جعيط : سابعا  

 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

     
  
                  
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خرافات هشام جعيط حول القرآن الكريم و النبي
- عليه الصالة و السالم–

 
ال تستحق الخرافات أن ُتناقش و ُيرد عليها ، ألن اسمها هو دليل عل�ى بطالنه�ا ،     

لك��ن بم��ا أن الباح��ث . فل��م تحم��ل ه��ذا االس��م إال ألنه��ا ليس��ت م��ن الحقيق��ة ف��ي ش��يء 
تاريخي�ة ال�دعوة المحمدي�ة ف�ي مك�ة ، بالخراف�ات و : هشام جعيط مأل كتاب�ه  التونسي

بنى عليها أفكاره و استنتاجاته الخرافية ، كان لزاما علينا أن نرد عليه ،و ُنقيم األدلة 
الص��حيحة القاطع��ة و الدامع��ة عل��ى خرافي��ة أس��اطيره و خرافات��ه الت��ي تتعل��ق ب��القرآن 

 .  -لصالة و السالمعليه ا -الكريم ، و النبي محمد
 :بكتب اليهود و النصارى ) ص ( خرافة تأثر النبي : أوال 
ت���أثر بكت���ب اليه���ود و  -علي���ه الص���الة و الس���الم -ادع���ى هش���ام جع���يط أن النب���ي    

و قد بنى . النصارى ، و كان مطلعا عليها ، فظهر ذلك جليا في القرآن الذي جاء به 
أوله�ا إن�ه زع�م أن الت�أثيرات المس�يحية : ة خرافته هذه على أربع�ة     م�زاعم خرافي�

كت�أثره . على الخط�اب القرآن�ي أه�م بكثي�ر م�ن الت�أثيرات اليهودي�ة ف�ي الفت�رة المكي�ة 
بالمسيحية السورية بيوم القيامة، فقد أخذ من موروثه�ا أفك�ارا و تع�ابير واف�رة ، لكن�ه 

ف الجن��ة ف��ي عن��د ح��د اإلع��الن ع��ن الي��وم اآلخ��ر ،و ال يتج��اوزه بوص��(( ت��أثر يق��ف 
263F))أما بخصوص العذاب فالخيال القرآني كبير و اللهجة قوية . بعض النواحي

1  . 
     

ك��ان متش��وفا  -علي��ه الص��الة و الس��الم-ال��زعم الخراف��ي الث��اني فمف��اده أن النب��يو     
دوما للحوار مع النصارى حت�ى بع�د البعث�ة ، بش�هادة الق�رآن ذات�ه ، فق�د َنَع�ت الكف�ار 

264F))ُمعلمأً  ((الرسول بأنه 

و م�ن أن�ه يأخ�ذ معرفت�ه م�ن أعجم�ي يع�يش ف�ي مك�ة ،و .  2
ِب�يٌن ((هذا  الق�رآن ال ينف�ي هن�ا ال االتص�ال  (( إن.  -103: النح�ل -))لَِس�اٌن َعَرِب�يٌّ مُّ

ن الق�رآن ال يمك�ن أن باإلجابة على أبهذا الشخص ،و ال بنهل المعرفة منه ،و يكتفي 
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كم�ا م�ن الواض�ح أن النب�ي ك�ان يع�رف . وج�ود الم يكون أماله هذا الرج�ل ف�ي ش�كله
265F))هذه اللغة العجمية السريانية 

1 . 
  

ثم زعم جعيط أن معجم اللغ�ة الس�ريانية ال�ديني اُدخ�ل إل�ى لغ�ة الق�رآن أكث�ر م�ن      
 : من ذلك . العبري ،و حتى األثيوبي  المعجم
 .ُشبَحا لك بالسريانية  = ُسبحانك  -
 .بريك أت بالسريانية = تباركت  -
266Fُشبحا لك أََلَها= سبحانك يا هللا  -

2 . 
هللا ، ه�و اإلل�ه : و زعم أن من تلك التأثيرات اللغوية في القرآن أن لفظ إل�ه محم�د    

َرْحمن��ان ، أو : كم��ا أن عب��ارة . الواح��د عن��د نص��ارى الش��ام م��ن الس��ريان و الع��رب 
267Fرحمان هو تسمية اإلله األب عند نصارى اليمن

3  . 
 
كانت له معرف�ة  -عليه الصالة و السالم-افي الثالث فمفاده أن النبيو أما زعمه الخر 

واس��عة ، و ثقاف��ة ُممت��دة ، ألن ممارس��ته للتج��ارة م��ع الش��ام مّكنت��ه م��ن هض��م القس��م 
قبلنا م�ا يقول�ه (( ،و إال  و هذا أمر ضروري من الثقافة الدينية لذلك العصر ، األكبر

يدية و الج�دل أم�ر غي�ر ُممك�ن ف�ي وس�ط وانسبرو الذي يرى أن معرفة األديان التوح
 ))فالقرآن كما أشرنا إلى ذلك أُلف في القرن الثالث الهجري  يشبه الجزيرة ،و بالتال

268F

4  . 
بمص�در تل�ك الت�أثيرات الُخرافي��ة  يتعل�ق -وه�و الراب��ع -و ال�زعم الخراف�ي األخي�ر    

م��دا ق��د المزعوم��ة ، ف��زعم جع��يط أن مص��درها كت��ب اليه��ود و النص��ارى ، و أن مح
و حقيق�ة . على هذه األدبيات و على غيرها ، فهذا أمر يص�عب نفي�ه تاريخي�ا(( اطلع 

األم��ر أن الت��أثيرات الكتابي��ة متك��اثرة ف��ي الق��رآن المس��يحية ب��األخص ،و لك��ن التلم��ود 
269F))و هذا منذ الفترة المكية . أيضا 

5  . 
عم��ه باطل��ة جمل��ة و إن مزاأوال : و نقض��ا لمزاعم��ه الخرافي��ة و إبط��اال له��ا أق��ول     

تفصيال ، ألنه لم يقدم دليال تاريخيا و ال عقلي�ا ص�حيحا و ال ض�عيفا لتأيي�دها ،و إنم�ا 
تعل��ق بظن���ون و دع���اوى و تخمين���ات ،و أوه���ام و أه��واء ، ث���م بن���ى عليه���ا مزاعم���ه 

و هذا عمل ال يعجز عنه احد ، و هو ليس من العلم في ش�يء ، ل�ذا ف�نحن . الخرافية 
الص�حيح ، إن ك�ان حق�ا م�ن أه�ل الح�ق و العل�م و البره�ان ، و نتح�داه نطالبه بالدليل 

أيضا بأن يأتي بذلك إن كان ص�ادقا ف�ي دعاوي�ه ، و ه�و ل�م ي�ذكر عليه�ا دل�يال ،و ل�ن 
بالحق�ائق و الب�راهين ،  يأتي به أيضا ، ألنه تعلق باألوهام و الخرافات ، و ل�م يتعل�ق

تلك التأثيرات المزعومة ، ث�م أك�د  لىأمر اعترف به هو شخصيا عندما أشار إ و هذا
على انه ال ُيوجد شاهد مباشر على إثباتها ، و إنما هي تدخل في مج�ال التخمين�ات و 

270Fاالفتراض��ات

و ه��ذا اعت��راف خطي��ر من��ه ينس��ف مزاعم��ه الس��ابقة م��ن أساس��ها ،و .  6
                                                 

 .  154: نفس المرجع ، ص 1
 .  172: نفس المرجع ، ص 2
 .  155: نفس المرجع  3
 .  201: ، هامش  337،  151،  12: نفس المرجع ، ص 4
 .  177،  175، 174،  163، 162: ، ص نفس المرجع 5
 .  174: نفس المرجع ، ص 6



التي ذكر على أنها صحيحة ، فكيف تكون صحيحة ، و هي مبنية على التخمين�ات و 
  ! . تراضات من جهة ، و مخالفة لحقائق التاريخ و الشرع من جهة أخرى ؟ االف

 
جعيط االعت�راف به�ا ه�ي أن�ه ال ُتوج�د أي�ة ت�أثيرات  و ثانيا إن الحقيقة التي لم يرد   

كتابية ف�ي الق�رآن الك�ريم ، و إنم�ا ُيوج�د تش�ابه ب�ين الق�رآن و الت�وراة و اإلنجي�ل ف�ي 
عليهم��ا هيمن��ة كامل��ة ش��املة مقرون��ة باإلعج��از و  أم��ور كثي��رة ، م��ع هيمن��ة الق��رآن

و هذا التشابه سببه وح�دة المص�در اإلله�ي ،و ل�يس كم�ا زع�م هش�ام جع�يط . التحدي 
بمزاعمه  -عليه الصالة و السالم-الذي افترى على التاريخ و القرآن الكريم ، و النبي

ح�د ه�و ل�دين عن�ده وافبما أن هللا تعالى هو منزل كل الكتب السماوية ، و ا. الخرافية 
يَن ِعن���َد ّهللاِ اإلِْس���الَمُ : ((اإلس���الم ، لقول���ه تع���الى  فم���ن  -19: آل عم���ران -)) إِنَّ ال���دِّ

البديهي و الطبيعي ، و من الضروري أيضا أن ُيوجد تشابه بين كل الكت�ب الس�ماوية 
لح�ق ال ُيريد و ال ُيحب أن يعت�رف به�ذه الحقيق�ة ، ألن�ه ال يري�د إتب�اع ا لكن جعيطا. 

فهو حر ف�ي ذل�ك ، لكن�ه ل�م . ،و إنما يريد أن يبقى على ضالله و كفره بدين اإلسالم 
يك��ن موض��وعيا و ال علمي��ا ف��ي ض��الله و كف��ره م��ن جه��ة ، و ل��يس ل��ه الح��ق ف��ي أن 
يفتري على التاريخ و دين اإلسالم ، لن العلم يأبى عليه ذلك ،و الموض�وعية تف�رض 

ختلقه ،و ال يطمس الحق�ائق بالخراف�ات و األوه�ام ، عليه أن ال ُيحّرف التاريخ و ال ي
 .و األهواء و الظنون 

 
و ثالثا إن ما ادعاه في زعمه الثاني باط�ل كل�ه ، و ممل�وء باألكاذي�ب و المغالط�ات   

ك�ان متش�ّوفا دوم�ا  -عليه الص�الة و الس�الم-فمن ذلك إنه زعم أن النبي. و المبالغات 
ة ، و هذا كالم باط�ل ف�ي معظم�ه ، و في�ه افت�راء للحوار مع النصارى حتى بعد البعث

و ال ُيوج�د ف�ي . على رسول هللا ، ال�ذي ل�م يك�ن ُيح�اور النص�ارى قب�ل النب�وة أص�ال 
علي��ه -الس��يرة النبوي��ة دلي��ل ص��حيح و ال ض��عيف ،و ال ف��ي الق��رآن أيض��ا ب��أن النب��ي

أمي�ا ال يق�رأ  ك�ان -عليه الصالة و السالم-، ألنه كان ُيحاور هؤالء -الة و السالمالص
و ال النص��ارى ، لقول��ه و ال يكت��ب ، و ل��م يك��ن ل��ه اهتم��ام و ال معرف��ة بكت��ب اليه��ود 

(( ، و )) أن يلق��ى إلي��ك وحي��ه (( ، و )) م��ا كن��ت ت��دري م��ا الكت��اب    : (( تع��الى 
ع�يط دلي�ل ُيقدم�ه لتأيي�د زعم�ه إال ل�يس عن�د ج و في مقابل ذل�ك )) .علمك ما لم تكن 

 .، و األهواء و الخرافات المزاعم و الظنون 
و أما بعد البعثة فالرجل ُمبالغ في زعمه جدا ، فال توجد في السيرة النبوي�ة م�ا ي�دل   

علي��ه الص��الة و –عل��ى ذل��ك الح��رص المزع��وم عل��ى مح��اورة النص��ارى ، ف��النبي 
كان حريصا على تبليغ الدعوة إلى كل الناس ، بم�ا ف�يهم اليه�ود و النص�ارى  -السالم

: ت��ألم كثي��را لع��دم إيم��ان معظ��م الن��اس ب��ه ف��ي العه��د المك��ي ، لقول��ه تع��الى ، و ك��ان ي
ْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم إِن لَّْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث أََس�فاً (( ، و  -6: الكه�ف -))َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّ
َ َعلِيٌم ِبَما(( و حت�ى .  -8: ف�اطر  -))َيْصَنُعوَن  َفَال َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت إِنَّ هللاَّ

إذا افترضنا أنه كان حريص�ا عل�ى مح�اورة النص�ارى ، فه�ذا ال يق�دح في�ه أب�دا ،و ال 
يخدم مزاعم جعيط مطلقا ، ألن عمله هذا هو جزء من مهمته لتبليغ الدعوة إل�ى أه�ل 



الناس ينتظر منهم أن يكونوا أول الكتاب من جهة ، ولعلمه أنه مذكور في كتبهم كان 
 . إيمانا به من جهة أخرى 

 
، م��ن ذل��ك إن��ه زع��م أن  و م��ن ذل��ك أيض��ا أن��ه ض��ّمن زعم��ه طائف��ة م��ن المغالط��ات  

القرآن يشهد بأن الكفار وصفوا النبي بأن�ه ُمَعل�ٌمٌ◌ ، ث�م بن�ى عل�ى ذل�ك زعم�ه الباط�ل 
ت�راء و هذا تغليط للقراء و تدليس عليهم ،و اف. المتعلق بالتأثيرات الكتابية المزعومة 

على القرآن الكريم ، ألن القرآن حكى ذل�ك الق�ول ع�ن الكف�ار و رد عل�يهم  ف�ي قول�ه 
َوَلَق��ْد ((، و  -14/س��ورة ال��دخان–)) ث��م تول��وا عن��ه و ق��الوا ُمَعلّ��ٌم مجن��ون : (( تع��الى 

َما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيهِ  ُهْم َيقُولُوَن إِنَّ أَْعَجِم�يٌّ َوَه�ـَذا لَِس�اٌن َعَرِب�يٌّ  َنْعَلُم أَنَّ
ِبيٌن  �ُه ِبَيِميِن�َك إِذاً ((، و  -103: النحل -))مُّ َوَما ُكنَت َتْتلُو ِمن َقْبلِِه ِمن ِكَت�اٍب َوَال َتُخطُّ

ْرَتاَب اْلُمْبِطلُوَن  -))قل نّزله روح القدس من ربك بالحق (( ،و -48: العنكبوت -))الَّ
ف��القرآن حك��ى ب��اطلهم ، ال عل��ى أن ق��ولهم ص��حيح ، لك��ن .   -102/ س��ورة النح��ل

جعيطا غالط القراء فيما زعمه ، و تناسى اآليات األخرى التي تبطل زعمه ص�راحة 
 . 
لَِّس��اُن الَّ��ِذي ُيْلِح��ُدوَن إَِلْي��ِه : ((و المغالط��ة الثاني��ة مفاده��ا إن��ه علّ��ق عل��ى قول��ه تع��الى   

ِب�يٌن  أَْعَجِميٌّ َوَه�ـَذا لَِس�اٌن َعَرِب�يٌّ  إن الق�رآن ال ينف�ي : (( بقول�ه ،  -103: النح�ل -))مُّ
و يكتف�ي باإلجاب�ة عل�ى أن . هنا ال االتصال به�ذا الش�خص ،و ال بنه�ل المعرف�ة من�ه 

و قول�ه ه�ذا زع�م باط�ل ،و في�ه تغل�يط )) .ال يمكن أن يكون أماله هذا الرج�ل  القرآن
َم�ا ُيَعلُِّم�ُه َبَش�ٌر لَِّس�اُن الَّ�ِذي َوَلَق�ْد َنْعَل�: ((هك�ذا للقراء ، ألن اآلية تبدأ  ُه�ْم َيقُولُ�وَن إِنَّ ُم أَنَّ

ِب��يٌن  م��ا ، فه��ي تحك��ي  -103: النح��ل -))ُيْلِح��ُدوَن إَِلْي��ِه أَْعَجِم��يٌّ َوَه��ـَذا لَِس��اٌن َعَرِب��يٌّ مُّ
تدعيه قريش ،و ليس ما تدعيه أنه حقيقة بالضرورة ،وأن�ه ح�دث ف�ي الواق�ع فع�ال ،و 

عوى من دعاويها ،و محاولة منها لتفسير الظاهرة القرآنية ، فالقرآن إنما هو مجرد د
حكى زعمها ،و ليس في اآلية إثباتا لالتصال و ال لألخذ ، مع أنها تتضمن نفيا ل�ذلك 

 . أيضا 
،و يفتري على القرآن ليجد مدخال ضيقا لُيقرر زعمه  و هذا الرجل ُمغالط و ُمدلّس  

نصرانية ، و ذل�ك أن�ه أدع�ى أن الق�رآن ال ينف�ي اتص�ال ي بأن القرآن متأثر بالالخراف
اكتف�ى باإلجاب�ة عل�ى أن  -أي الق�رآن–النبي ب�ذلك الش�خص ، وال األخ�ذ عن�ه ،و ان�ه 

و ه�ذا ك�ذب . هذا الرجل ال يمكن أن يكون هو الذي أملى القرآن في ش�كله الموج�ود 
-عل�ى نبي�ه محم�دعلى القرآن الذي نّص في آيات كثي�رة عل�ى أن�ه ك�الم تع�الى أنزل�ه 

و الغري�ب ف�ي . ،و هذا أمر معروف م�ن الق�رآن بالض�رورة  -عليه الصالة و السالم
م�ن س�ورة النح�ل  103:األمر أن جعيطا ذكر زعمه الباطل ،و تناس�ى أن اآلي�ة رق�م 

،و هي قول�ه  ، تنقض زعمه من أساسه102: ، تسبقها مباشره اآلية رقم  التي ذكرها
لُيثبت ال�ذين آمن�وا و ه�دى و بش�رى القدس من ربك بالحق قل نّزله روح : (( تعالى 

فهذا الرجل ُيخالف القرآن و يطعن فيه ،و يكفر به .   -102/سورة النحل))للمسلمين 
ب��ه و يس��تخدمه بطريقت��ه التأويل��ة التحريفي��ة م��ن م��ن جه��ة ، و ف��ي نف��س الوق��ت يح��تج 

أّوله��ا و حّرفه��ا و  103: فاآلي��ة رق��م . مزاعم��ه و خراف��ات جه��ة أخ��رى ، لُيق��رر ب��ه 
الت�ي ت�نقض زعم�ه أغفله�ا و تناس�اها  102: احتج بها و كأنه ُيؤمن بها ،و اآلية رقم 



فهل هذا من العلم ؟ ، و هل هذا من الموضوعية و الحي�اد العلم�ي ؟ ، إن�ه رج�ل !! . 
  .  محّرف و مغالط  ، مفتٍر على العلم ، و التاريخ و القرآن 

 
 103: فهي امتداد للمغالطة الثانية ، زع�م فيه�ا أن اآلي�ة رق�م و أما المغالطة الثالثة   

ف�ي " من سورة النحل اكتف�ت باإلجاب�ة عل�ى أن الق�رآن ال يمك�ن أن ُيملي�ه ه�ذا الرج�ل
و هذه العبارة األخيرة ُتشير إل�ى أن الق�رآن الك�ريم ل�ه ش�كل أول�ي " . شكله الموجود 

غل��يط م��ن جع��يط للق��راء، و و ه��ذا ت. غي��ر مع��روف ، ك��ان أص��ال للق��رآن المع��روف 
 102: فق�د س�بق أن بين�ا أن اآلي�ة رق�م . افتراء على القرآن الذي تظاهر أنه يحتج به 

نصت صراحة على بطالن خرافة التأثيرات الخارجية المزعومة من جهة ،و كشفت 
و الت�اريخ والق�رآن ش�اهدان عل�ى بط�الن .تحريفات جعيط و مغالطاته من جهة ثاني�ة 

 . ات الكتابية من أساسها من جهة ثالثة خرافة التأثير
   
: عّقب على كالمه الس�ابق بقول�ه تتمثل في أنه  -و هي األخيرة -و المغالطة الرابعة  

،و زعم�ه ))  كما من الواضح أن النبي كان يعرف هذه اللغ�ة األعجمي�ة الس�ريانية(( 
تأويل���ه ، بن���اه عل���ى ظنون���ه و أهوائ���ه و ، و ه���و م���ن أعج���ب أباطيل���ه  ه���ذا اليص���ح

أوال إن الرج��ل ل��م : م��ا ي��أتي و ال��دليل عل��ى تهافت��ه و بطالن��ه . التحريف��ي لتل��ك اآلي��ة 
علي�ه الص�الة و -ُيثبت زعمه برواية تاريخية صحيحة و ال ضعيفة ، تق�ول ب�أن النب�ي

كان يعرف اللغ�ة الس�ريانية ، و خالف�ه ه�و الص�حيح ، ف�ال ُيوج�د ف�ي الس�يرة  -السالم
و ال ق�ريش .رسول هللا ك�ان يع�رف لغ�ة أخ�رى غي�ر العربي�ة النبوية ما يدل على أن 

فلو كان يعرف لغ�ة غي�ر العربي�ة ل�ذكرت ق�ريش أت�ه بواس�طتها اتص�ل . اتهمته بذلك 
باألعاجم و اطلع على ما عند أهل الكتاب ، لكن ه�ذا ل�م يح�دث ، و الس�يرة النبوي�ة و 

  .    ه و عدم حدوثهالتاريخ يشهدان على بطالن
   
، حكت م�ا ادعت�ه ))    و لقد نعلم أنهم يقولون إنما : (( يا إن اآلية في قولها و ثان    

قريش ،و ليس كل ما تدعيه أنه حدث فعال في الواقع ، فقد يكون مج�رد اته�ام و ظ�ن 
، لكن�ه ل�م ُيؤك�د عل�ى ح�دوث اتص�ال و القرآن س�جل االته�ام . ي الواقع ال وجود له ف

و م��ن ث��ّم ف��ال يص��ح .  و ب��ين الرج��ل األعجم��ي -علي��ه الص��الة و الس��الم-ب��ين النب��ي
علم�ا ب�أن الق�رآن كثي�را .  استنتاج جعيط الذي بناه على حدوث اتصال ب�ين ال�رجلين 

َوَق�الُوا أََس�اِطيُر : ((مزاعم لقريش لم تحدث في الواقع أصال ، كقوله تع�الى  ما يحكي
لِيَن اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة   . -5: الفرقان -))َوأَِصيالً اْألَوَّ

    
بينهم��ا فه��ذا ال يعن��ي أن النب��ي ك��ان يع��رف  ح��دث اتص��ال أن��ه و حت��ى إذا افترض��نا   

ألعجمي ، فهذا لم يح�دث ، ألن�ه م�ن الثاب�ت أن اللغة السريانية لكي يتكلم مع الرجل ا
ل�ذي الرج�ل األعجم�ي ه�و ا ن يعرف إال اللغة العربية ، مما يعني أنلم يك رسول هللا

لقض�اء  العربية الدارج�ة تكفي�ه أن يتعام�ل به�ا م�ع الن�اسمن اللغة  كلمات كان يعرف
فه�ذا يعن�ي أن�ه ك�ان  في قريش و بما أنه كان يعيش بين العرب.  ةحوائجه الضروري

 . يعرف ذلك القسط من اللغة العربية 



م�ن معرفت�ه بكلم�ات مكس�رات  القرآن الكريم لم ينف عن ذلك الرجل األعجميو     
الصحيحة و العميق�ة  اللغة العربية تمكنه من قضاء حوائجه ، و إنما نفى عنه معرفته

ِب�يٌن و ه�ذا : (( ا ق�ال، ل�ذ باللسان العربي الُمبين و . -103: النح�ل -))لَِس�اٌن َعَرِب�يٌّ مُّ
أنفسهم لم يتمكنوا من اإلتيان بمثل القرآن ، فمن باب أول�ى أن  األقحاح بما أن العرب

و لق�د : (( و هذا هو معنى قوله تع�الى . من ال يعرف اللغة العربيةعلى ذلك  ال يقدر
 علم��ا ب��أن معرف��ة إنس��ان م��ا لكلم��ات)) . يقول��ون    لس��ان ال��ذي          نعل��م أنه��م 

دارج��ة كثي��رة االس��تعمال ف��ي مجم��ع م��ا، ال يعن��ي ه��ذا ان��ه يع��رف لغ��تهم الدارج��ة و 
 .  الفصيحة معا 

 
د تش�ابه ب�ين اللغت�ين الس�ريانية و العربي�ة ، ف�المر مب�الغ في�ه و أما ما قاله عن وج�و  

جدا ،و ليس كما تصّوره جعيط و وجهه لتأييد خرافة تأثر القرآن بتراث أهل الكت�اب 
علما بأن وجود تش�ابه ب�ين اللغت�ين ف�ي ع�دة عب�ارات ، ه�و أم�ر طبيع�ي ج�دا ، ألن . 

فوجود ذلك التش�ابه س�ببه . امي ألصل الساللغتين لهما أصل واحد ينتميان إليه ، هو ا
 . وحدة األصل ، والتأثيرات اإلنسانية التجارية و الفكرية بحكم القرب المكاني 

علما بأن وجود عبارات غير عربية ف�ي اللغ�ة العربي�ة ، يعن�ي أن الع�رب أخ�ذوها    
و بم��ا أن الق��رآن ن��زل بلس��ان . ع��ن غي��رهم و عّربوه��ا و أص��بحت ج��زءا م��ن لغ��تهم 

عربي�ة  لفاظ المعربة ، ال يعني أن�ه اس�تخدم لغ�ة ، فإن استخدامه لتلك األ عربي مبين
ي�دل عل�ى  نه متأثر باللغات غير العربية كالسريانية م�ثال ، و إنم�اال يعني أيضا أ، و 

و ه�ذا خ�الف م�ا أراد أن  .بي�ة كم�ا كان�ت ُمس�تخدمة عن�د أهله�اأنه استخدم اللغ�ة العر
  . ُيوهمنا به هشام جعيط 

   
الصالة و التسبيح ، فال يصح ، ألنه على فرض صحة : أما ما قاله عن عبارتي  و  

من وجود ذلك التشابه ، فهو تشابه يعود أساسا إل�ى وح�دة األص�ل اللغ�وي ، ما ذكره 
الص��الة و : و ال يع��ود إل��ى ت��أثير اللغ��ة الس��ريانية ف��ي اللغ��ة العربي��ة ، ألن عب��ارتي 

، و قد ذكرت المعاجم العربي�ة فعليهم�ا عل�ى  التسبيح ، واضح جدا أن أصلهما عربي
271Fأنهم��ا عربي��ان

و لف��ظ الص��الة ب��المفرد و الجم��ع ق��د ورد ف��ي الش��عر الج��اهلي قب��ل .  1
يس��تخدم عب��ارة الص��الة و يع��رف  -الُمخض��رم-و ق��د ك��ان أب��و جه��ل. ظه��ور اإلس��الم 

ل��م أنه��ك ع��ن أن ُتص��لي ي��ا أ : -علي��ه الص��الة و الس��الم-للنب��يمعناه��ا ،و ك��ان يق��ول 
272Fمحمد

2 . 
هللا ، فال معنى له ، ألن اسم هللا ل�م يك�ن غريب�ا ع�ن : و أما ما قال عن لفظ الجاللة   

فق��د ك��ان ُمت��داوال بي��نهم من��ذ زم��ن ق��ديم ، أي��ام ع��اد و . الع��رب عام��ة و ق��ريش خاص��ة
، فه�ؤالء ق�د ع�ّرفهم أنبي�اؤهم ب�ال تع�الى ،و ك�انوا  -علي�ه الس�الم-ثمود ، و إس�ماعيل

َلَق�ْد أَْرَس�ْلَنا ُنوح�اً إَِل�ى َقْوِم�ِه : ((ي خل�ق الع�الم ، لقول�ه تع�الى  ه�و ال�ذُيؤمنون ب�أن هللا
�َي أََخ�اُف َعَل�ْيُكْم َع�َذاَب َي�ْوٍم َعِظ�يٍم  ْن إَِل�ـٍه َغْي�ُرهُ إِنِّ َ َما َلُكم مِّ -))َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا هللاَّ

                                                 
مختار الصحاح ، دار : و الرازي.  685: ص 1، ج 1402مكة المكرمة ،  -جامعة أم القرى  غريب الحديث ،: الخطابي: أ نظر مثال  1

و أبو .  66: ص 1ج  1408دمشق،  -دار القلم  ، الطبعة األولى تحرير ألفاظ التنبيه،: و النووي .  239،  188: الهدى ، الجزائر ، ص
  76: ص 1981 - 1401بيروت ،  -المكتب اإلسالمي  المطلع على أبواب الفقه ،: نعيم البعلي الحنبلي

 144: صحيح السيرة ، ص: و األلباني . الموسوعة الشعرية ، اإلصدار األول ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، اإلمارات العربية : أنظر  2
 .  530: ص 2المسيدرك ، ج : و الحاكم . 



�ْن إَِل��ـٍه َوإَِل�ى َع�اٍد أََخ�اُهْم ُه�وداً َق�(( و -59: األع�راف  اَل َي�ا َق�ْوِم اْعُب�ُدوْا ّهللاَ َم�ا َلُك�م مِّ
قُ��وَن  َوإَِل��ى َثُم��وَد أََخ��اُهْم َص��الِحاً َق��اَل َي��ا َق��ْوِم (( ، و -65: األع��راف -))َغْي��ُرهُ أََف��الَ َتتَّ

�ن َن�ٌة مِّ ْن إَِل�ـٍه َغْي�ُرهُ َق�ْد َج�اءْتُكم َبيِّ َوَل�ِئن ((، و  -73: األع�راف -))اْعُبُدوْا ّهللاَ َما َلُكم مِّ
ُ َف�أَنَّى ُيْؤَفُك�وَن  ْمَس َواْلَقَم�َر َلَيقُ�ولُنَّ هللاَّ َر الشَّ َماَواِت َواْألَْرَض َوَسخَّ ْن َخَلَق السَّ َسأَْلَتُهم مَّ

َ َيْحُكُم َبْيَنهُ ((، و  -61: العنكبوت -)) ِ ُزْلَفى إِنَّ هللاَّ ُبوَنا إَِلى هللاَّ ْم فِ�ي َما َنْعُبُدُهْم إِالَّ لُِيَقرِّ
َ َال َيْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر   .  -3: الزمر -))َما ُهْم فِيِه َيْخَتلِفُوَن إِنَّ هللاَّ

ن ك�ل الرس�ل ئهللا ، ليس خاصا ب�العرب دون غي�رهم م�ن األم�م ، ل�: علما بأن اسم   
فِ��ي ّهللاِ َش��كٌّ َقاَل��ْت ُرُس��لُُهْم أَ : ((أم�روا ق��ومهم بعب��ادة هللا و عرف��وهم ب��ه ، لقول��ه تع��الى 

َس�ـّمًى َرُكْم إَِل�ى أََج�ٍل مُّ ن ُذُن�وِبُكْم َوُي�َؤخِّ َماَواِت َواألَْرِض َيْدُعوُكْم لَِيْغفَِر َلُكم مِّ  َفاِطِر السَّ
�ْن ((و  -10: إبراهيم -)) َ َم�ا َلُك�م مِّ َلَقْد أَْرَسْلَنا ُنوحاً إَِلى َقْوِم�ِه َفَق�اَل َي�ا َق�ْوِم اْعُب�ُدوْا هللاَّ
��َي أََخ��اُف َعَل��ْيُكْم َع��َذاَب َي��ْوٍم َعِظ��يٍم إَِل�� علي��ه -و ن��وح.  -59: األع��راف -))ـٍه َغْي��ُرهُ إِنِّ

 . هو أب البشرية الثاني  ،و قد دعا قومه و أهله إلى عبادة هللا تعالى  -السالم
و مما ُيؤيد ما قلناه ،و يزيد زعم جعيط بطالنا و تهافتن�ا أن�ه ه�و شخص�يا اعت�رف    

ه ح��ول ت��أثير الس��ريانية ف��ي اللغ��ة العربي��ة و الق��رآن الك��ريم يبق��ى مش��كلة ب��أن م��ا قال��
273Fمعلقة

فهذا اعتراف منه بعجزه عن الوصول إلى إثبات ما ادع�اه ، لن�ه ل�م ي�رد أن .  1
فه��ي تبق��ى . يعت��رف بالحقيق��ة ،واختل��ق تل��ك المش��كلة الوهمي��ة المعلق��ة عل��ى ح��د قول��ه 

 . مشكلة معلقة ، ألنها ُمختلقة 
 
كانت له  -عليه الصالة و السالم-ا إن ما ادعاه في زعمه الثالث من أن النبيو رابع  

و نح�ن ال . تعص�ب ممق�وت  ، هو زعم باطل ،و خرافة مكش�وفة ،و... ثقافة واسعة 
: ننك��ر بأن��ه ك��ان لرس��ول هللا عل��م واس��ع ، لكن��ه عل��م ال��وحي و النب��وة ، لقول��ه تع��الى 

َواْلِحْكَم��َة َوَعلََّم��َك َم��ا َل��ْم َتُك��ْن َتْعَل��ُم َوَك��اَن َفْض��ُل ّهللاِ َعَلْي��َك  َوأَن��َزَل ّهللاُ َعَلْي��َك اْلِكَت��ابَ ((
َبْع�َت أَْه�َواءُهم َبْع�َد ((، و -113: النساء -))َعِظيماً  َوَكَذلَِك أَنَزْلَناهُ ُحْكماً َعَرِبّياً َوَلِئِن اتَّ

�ا أَْوَحْيَن�ا ((و  - 37: الرع�د -))الَ َواٍق َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِم�َن ّهللاِ ِم�ن َولِ�يٍّ وَ  إِنَّ
ِبيِّيَن ِمن َبْعِدِه َوأَْوَحْيَن�ا إَِل�ى إِْب�َراِهيَم َوإِْس�َماِعيَل َوإِْس�َحا َق إَِلْيَك َكَما أَْوَحْيَنا إَِلى ُنوٍح َوالنَّ

-))َن َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً َوَيْعقُوَب َواألَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَما
و ليس علم�ا بش�ريا مكتس�با حّص�له م�ن ممارس�ته للتج�ارة كم�ا زع�م   -163: النساء 
إنه لم يقدم دليال صحيحا و ال ضعيفا يثبت به أن النبي طلب العل�م ف�ي الش�ام . جعيط 

ريخي�ة و نحن نتحداه بأن يأتي و لو برواية تا. و مكة أو في مناطق أخرى من العالم 
طل�ب  -و الس�المعلي�ه الص�الة -واحدة صحيحة أو ضعيفة تنص على أن النب�ي محم�د

و نحن على يقين بأنه . العلم قبل نبوته، و كانت له معرفة واسعة بتراث أهل الكتاب 
ل��ن يعث��ر عليه��ا ألن األم��ر محس��وم تاريخ��ا و ش��رعا ، فأم��ا تاريخ��ا فالس��يرة النبوي��ة 

و أم�ا ش�رعا ف�إن الق�رآن ن�ص . بل نبوت�ه و ال بع�دها شاهدة على انه لم يطلب العلم ق
ك�ان أمي�ا ال يق�رأ و ال يكت�ب ،و م�ا  -علي�ه الص�الة و الس�الم-صراحة على أن محمدا

274Fطالع كتابا ، و ما كان على علم بما عند أهل الكتاب
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 -ص�لى هللا علي�ه و س�لم-و هو قد افترى على التاريخ و الن�اس عن�دما زع�م أن النب�ي 

فه��ذا غي��ر . مارس��ا للتج��ارة ، و م��ن خالله��ا اكتس��ب الثقاف��ة الديني��ة الواس��عة ك��ان م
ل��م  -علي��ه الص��الة و الس��الم -ص��حيح ، ألن الثاب��ت ف��ي الس��يرة النبوي��ة ه��و أن محم��دا

، فلم يرد في القرآن ،و ال ف�ي كت�ب الس�يرة  ممارسا تاجرا للتجارة و محترفا لها يكن
و إنما الذي ورد في كتب الس�يرة و الت�اريخ ه�و و التاريخ إنه كان ممارسا للتجارة ، 

أنه كانت له رحلتان فقط خرج فيهما من مكة إلى الشام ، مع رفقة تعرفه ، و لم يك�ن 
 س�نوات ،و 10له فيهما أي نشاط علم�ي مطلق�ا ، األول�ى ك�ان فيه�ا ص�غيرا ف�ي نح�و 

275Fّوجه��اس��نة ، خ��رج فيه��ا ت��اجرا لخديج��ة قب��ل أن يتز 20الثاني��ة ك��ان ل��ه فيه��ا نح��و 

1  .
األمر الذي يعني أن هشام جعيط قد افترى على النبي و التاريخ مع�ا عن�دما زع�م أن�ه 

 !! .ا اكتساب ثقافة دينية واسعة كان ممارسا للتجارة ، تمكن من خالله
فالحقيقة خالف ذلك تماما ، فال كان النبي ممارسا للتجارة ،و ال ك�ان طالب�ا للعل�م     

الط ، ي��رفض الحق��ائق التاريخي��ة ألنه��ا تخ��الف ه��واه ،و مغ��ي الممفت��رال،لك��ن جعيط��ا 
 . يختلق أوهاما و خرافات يتعلق بها و يبني عليها مزاعمه األسطورية 

  
طلب العلم في خروج�ه إل�ى الش�ام لك�ان  -عليه الصالة و السالم-و لو كان النبي      

دمه ف��ي ذل��ك معلوم��ا عن��د ق��ريش م��ن جه��ة ، و لك��ان دل��يال دامغ��ا قوي��ا بي��دها تس��تخ
لك�ن بم��ا أن الت��اريخ ل�م ي��ذكر أنه��ا . معارض�تها ل��ه،و س��عيها إلبط�ال نبوت��ه و دعوت��ه 

اتهمت��ه ب��ذلك ،و ال أبطل��ت دعوت��ه ب��ه أيض��ا ، م��ع حرص��ها الش��ديد عل��ى مقاومت��ه و 
ل�م  -علي�ه الص�الة و الس�الم-القضاء عليه و على دعوته ، فإن كل ذلك ُيبت أن محم�د

 .ذلك ما غاب عنه�ا ،و م�ا س�كتت عن�ه  فلو حدث. ها يطلب علما قبل النبوة و ال بعد
رف�ض حق�ائق الش�رع و الت�اريخ و بأوه�ام و  المغ�الط لكن جعيطا المتعصب المفتري

 -عليه الص�الة و الس�الم–محمد ظنون ليصل إلى ما خطط له سلفا ،و هو إنكار نبوة 
 !! .ت بأي طريقة كانت ،و لو باختالق األكاذيب و التعلق باألوهام و الخرافا

أن رأيه الذي قال ب�ه ه�و أم�ر  و هو أيضا قد مارس التغليط و التدليس عندما زعم   
ضروري و إال علينا قبول رأي المستشرق وانس�برو ال�ذي ذكرن�ا زعم�ه و مف�اده أن 

معرفة األديان التوحيدية و الج�دل أم�ر غي�ر ممك�ن وس�ط ش�به الجزي�رة،و بالت�الي (( 
جع�ل تفس�ير  -أي جع�يط-، فه�ذا الرج�ل)) ال�ث الهج�ري أُلف في الق�رن الث...فالقرآن 

 ه�و الظاهرة القرآنية محص�ورة ب�ين احتم�الين خ�رافيين ال ثال�ث ص�حيح له�ا ، األول
 أن ناقش�ناه و بين�ا بطالن�ه و تهافت�ه و أُس�طوريته ؛ والذي قال به جع�يط ،و ق�د س�بق 

و مثي�ر للض�حك هو الذي قال به ذلك المستشرق ، و احتم�ال ظ�اهر ال�بطالن ، الثاني
و االستغراب و الدهش�ة ، ص�احبه متعص�ب ُمفت�ِر أعم�اه تعص�به ، حت�ى جعل�ه ينك�ر 
أمرا متواترا معروفا من التاريخ بالضرورة ،و هو أن القرآن ظه�ر ف�ي الق�رن األول 
الهج��ري ،و ه��و أص��ل دي��ن اإلس��الم، و باع��ث أم��ة اإلس��الم الت��ي تع��ود إل��ى الق��رن 

أمر يقيني عنده و عن�د و هذا . قرن الثالث الهجري الهجري األول ،و لم يظهر في ال
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كل الناس ، لكن التعصب أعماه حتى جعله ُينكر الش�مس ف�ي رابع�ة النه�ار ، فص�دق 
َوَجَح�ُدوا ِبَه�ا َواْس�َتْيَقَنْتَها أَنفُُس�ُهْم ُظْلم�اً َوُعلُ�ّواً َف�انُظْر َكْي�َف َك�اَن : ((عليه قول�ه تع�الى 
الَّ��ِذيَن آَتْيَن��اُهُم اْلِكَت��اَب َيْعِرفُوَن��ُه َكَم��ا َيْعِرفُ��وَن ((، و  -14: النم��ل -))َعاقَِب��ُة اْلُمْفِس��ِديَن 

ْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن   .  -146: البقرة 6-))أَْبَناءُهْم َوإِنَّ َفِريقاً مِّ
ق�ال  إبطاال لخرافتين ، األول�ى ه�ي الت�ييتضمن  -أي قول المستشرق–و قوله هذا   

بها هشام جعيط ، و قد أبطلها قول وانسبرو عن�دما اعت�رف بحقيق�ة هام�ة ج�دا ، ه�ي 
أن معرفة األديان و ما جرى فيها من جدل هو أمر لم يكن ممكنا ف�ي وس�ط الجزي�رة 

فه�ذا . العربية زمن نزول القرآن ،و إنما ذلك ك�ان ُممكن�ا ف�ي الق�رن الثال�ث الهج�ري 
بحقيق��ة تاريخي��ة معروف��ة ، تمث��ل ردا دامغ��ا  الرج��ل كالم��ه ص��حيح ، اعت��رف في��ه

كان على عل�م  -عليه الصالة و السالم-لخرافة هشام جعيط التي زعم فيها أن الرسول
ل�م يك��ن  فه�ذا المستش�رق اعت��رف أن زع�م جع�يط. ب�ه  بت�راث الكت�ابيين ، و أن�ه ت��أثر

 . -صلى هللا عليه و سلم -زمن النبيممكنا 
    
ة فهي التي قال به�ا المستش�رق وانس�بروا ، فه�و ق�د س�اهم ف�ي و أما الخرافة الثاني    

إبطال خرافة جعيط من جه�ة ، و ك�ان س�ببا ف�ي إبط�ال خرافت�ه م�ن جه�ة أخ�رى ، و 
ذلك أن خرافته تصّورها يحكم ببطالنها ، بمعنى أنها تحمل دلي�ل بطالنه�ا ف�ي ذاته�ا، 

د أنك�را الحقيق�ة ، و و بذلك يك�ون ال�رجالن ق�. ألنها أنكرت أمرا معروفا بالضرورة 
 .تمسك كل منهما بخرافة تناسب رأيه 

و أما الحقيقة التي أغفلها الرجالن فهي التي يحملها االحتم�ال الثال�ث ال�ذي اس�تبعده   
ص�ادقا ف�ي  -لس�المعليه الص�الة و ا-جعيط و وانسبرو ، و هو احتمال أن يكون النبي

ب��ي أن يفترض��ها ض��من فه��ذا احتم��ال يج��ب عل��ى ك��ل باح��ت ف��ي دع��وة الن. دعوت��ه 
. االحتماالت األخرى الممكنة عقال ،و يبحث فيه�ا كله�ا بج�د و موض�وعية و حيادي�ة 

لكن الرجلين أبعدا االحتمال الثالث ، حتى أن جعيطا زعم أن االحتم�ال ال�ذي ق�ال ب�ه 
هو ضروري ،و هذا ال يصح أبدا ، ألن أي إنسان موضوعي متج�رد للحقيق�ة يبح�ث 

عليه أن يفترض احتمال الصدق و الكذب مع�ا  -الصالة و السالمعليه -في نبوة محمد
، دون رأي ُمسبق ، ثم يشرع دراسة كل احتمال على حدة بموض�وعية و تج�رد ، ال 

. هواء و الخراف�اتو األدلة الصحيحة ، ُمستبعدا للظنون و األيعتمد إال على الشواهد 
 .لكن الرجلين لم يفعال ذلك أصال

 
س�بق أن : ا هن�ا ف�ي ص�دد التوس�ع ف�ي ه�ذا الموض�وع ، فإنن�ا نق�ول و بما أننا لسن    

و أن رأي المستشرق وانسبرو . ناقشنا رأي جعيط و بينا بطالنه و تهافته و خرافيته 
فإنه لم يبق إال االحتمال الثالث ال�ذي يفت�رض أن . هو أيضا باطل و خرافة ُمضحكة 

و ه�ذا االحتم�ال ه�و . دعوت�ه ك�ان ص�ادقا ف�ي  -عليه الصالة و الس�الم–يكون محمد 
الص��حيح ال��ذي قام��ت األدل��ة التاريخي��ة و الش��رعية و العلمي��ة و العقلي��ة عل��ى إثبات��ه و 
تأكيده ،و قد ذكرنا طرفا منها في كتابنا هذا ، أثناء ردنا على أباطي�ل الج�ابري عام�ة 

 . و خرافات هشام جعيط خاصة ،و ليس هنا مجال التوسع فيها 
 



رأي�ه ض�روري ، ك�ان ُمغالط�ا ف�ي يط عن�دما زع�م أن أن هش�ام جع�و أُشير هنا إل�ى  
ألن��ه ال يص��ح الق��ول ف��ي أم��ر م��ا أن��ه ض��روري إال إذا ك��ان قائم��ا عل��ى ،  ه��ذا زعم��ه

و ه�ذا ال . مقدمات صحيحة ال شك فيها ،و أن عملية االستنتاج كانت صحيحة أيضا 
ال ض�عيفة ،و ال  فه�و ل�م يعتم�د عل�ى رواي�ة ص�حيحة و. يتوفر أب�دا فيم�ا قال�ه جع�يط 

الظن�ون  اعتمد على دليل شرعي ،و ال اعتمد على دليل عقلي صحيح ، و إنما اعتم�د
و األوهام و الخرافات ،و التأويالت التحريفية ، فتعلق بكل ذلك و استنتج منه�ا آراءه 

إن ش�اء هللا تع�الى  كرنا بعضها ،و البقية ستأتي تباعا و نب�ين بطالنه�االخرافية التي ذ
  .  
 
ما ادعاه جعيط في زعمه الراب�ع ح�ول المص�در ال�ذي ت�أثر ب�ه الق�رآن  و خامسا إن  

اليهودية و النصرانية ، ه�و ادع�اء باط�ل ل�م ي�أت في األدبيات  -حسب زعمه-المتمثل
فيه بدليل صحيح و ال ضعيف ، و إنما كان فيه على طريقة كفار ق�ريش و م�ن س�ار 

م�ن دون دلي�ل ،و التعل�ق  -الة و الس�المعلي�ه الص�–على نهجهم في إنكار نبوة محمد 
و ق�د أظه�ر الق��رآن و الت�اريخ بط�الن م��زاعمهم و . ب�الظنون و األوه�ام و الخراف��ات 

من�ذ ظه�ور اإلس�الم إل�ى تهافتها كلها ،و عجزهم عن ال�رد عل�ى تح�ديات الق�رآن له�م 
 . ف و المخّرف هشام جعيط يومنا هذا ، و منهم العاجز المحرّ 

في دعوى ت�أثر الق�رآن بكت�ب  -أي جعيط–أن بينا تهافت مزاعمه  و نحن قد سبق    
اليهود و النصارى ، و بينا أيضا وجه الحق في بعض التش�ابه الموج�ود بين�ه و بينه�ا 

إن هش���ام جع���يط ال ينس���ى مغالطات���ه و تدليس���اته ، و : لك���ن ال���ذي نقول���ه هن���ا ه���و . 
ي�ات اليه�ود و النص�ارى إن ك�ون إط�الع محم�د عل�ى أدب: تحريفاته ، فهو عندما قال 

يكون ه�و ق�د ك�ذب عل�ى الت�اريخ و الش�رع و الن�اس ، . هو أمر يصعب نفيه تاريخيا 
الصحيحة –ألن من يسمع كالمه يفهم منه أن جعيطا قد أورد من الروايات التاريخية 

لك�ن الحقيق�ة . ،و األدل�ة العقلي�ة الص�حيحة م�ا يكف�ي إلثب�ات زعم�ه  -منها و الضعيفة
م�ا، ألنن�ا ق�د تتبعن�ا آراءه و مزاعم�ه الخرافي�ة ، فل�م توج�د فيه�ا رواي�ة خالف ذلك تما

تاريخي  واحدة يُِ◌ؤيد بها زعمه من جهة ، و لم يعتمد على اس�تنتاج عقل�ي منطق�ي 
و إنما اعتمد أساسا على كف�ره . صحيح مبني على مقدمات صحيحة من جهة أخرى 

م�ه و ش�طحاته، و عليه�ا كله�ا ق بدين اإلس�الم، و عل�ى ظنون�ه و أهوائ�ه و أوهاالمسب
و الحقيقة هي خالف ذلك تماما ، و هي أن الذي . بنى استنتاجاته الباطلة و الخرافية 

و نحن نتحداه هنا بأن . إثباته وتاريخيا هو زعمه الباطل  -و ليس يصعب –يستحيل 
ي��أتي لن��ا برواي��ة تاريخي��ة واح��دة ُتثب��ت زعم��ه الخراف��ي م��ن جه��ة ، و أن ي��أتي لن��ا 

نتاج عقل��ي علم��ي ص��حيح مبن��ي عل��ى مق��دمات عقلي��ة علمي��ة ص��حيحة ُتؤي��د ذل��ك باس��ت
إنه لم يعثر عليه ،و لو عثر عليه ألظهره ، و لن يعث�ر علي�ه . الزعم من جهة أخرى 

و ل��و أمض��ى حيات��ه كله��ا ف��ي البح��ث عن��ه ، ألن��ه بن��ى زعم��ه الخراف��ي عل��ى ه��واه و 
ئق التاريخي��ة و الش��رعية ،و عل��ى الحق��اض��الله و كف��ره ب��دين اإلس��الم ، و ل��م يبن��ه 

 . البراهين العقلية الصحيحة 
و أما لماذا جع�يط ُمص�ر عل�ى الق�ول ب�ذلك ال�زعم الحراف�ي ؟ ، فه�و ق�د أج�اب ع�ن   

الس�ورية ل�م يك�ن ليظه�ر  -م�ن دون المس�يحية الش�رقية: (( ذلك بصراحة عن�دما ق�ال 



الموض��وعي ال  بالنس��بة للم��ؤرخ... محم��د ،و إال ف��ال ن��رى كم��ؤرخين ح��ال لإلش��كال 
يمكن االنفالت م�ن إق�رار ه�ذا الت�أثير ،و ه�و ل�يس بالت�أثير الس�طحي ،و إنم�ا العمي�ق 

عل�ى  و وج�بمان�ه ، أالمستبطن بقوة ، و إال عاد محمد غير ممكن في بل�ده ،و ف�ي ز
276F))المؤرخ اإلذعان و اإلقرار بألوهية القرآن مبدئيا ،و التوقف عن كل بحث 

1. 
راحة ، إن�ه يق�ول بخراف�ة الت�أثير الكت�ابي المزع�وم لك�ي إنه أفص�ح ع�ن موقف�ه بص�  

،و إذا لم يقل بذلك فه�ذا يعن�ي اإلق�رار  -عليه الصالة و السالم-ينفي ثبوت نبوة محمد
 . بنبوته ،و هذا أمر ال يريد جعيط االعتراف 

و ُيالحظ عليه أيضا انه كرر خرافة التأثير النصراني المزعوم ، م�ن دون أن يق�دم   
و ك�ان ُمغالط�ا أيض�ا عن�دما . ل صحيح و ال ضعيف ُيؤيد ب�ه زعم�ه الخراف�ي أي دلي

الت�أثيرات م�ا ك�ان لمحم�د أن يظه�ر ،و ه�ذه كذب�ة كبي�رة و خراف�ة  زعم أنه لو ال تلك
من خرافات�ه ، بناه�ا عل�ى ظنون�ه و أهوائ�ه لُيقن�ع به�ا نفس�ه و أمثال�ه بجدي�ة رأي�ه ، و 

صلى هللا علي�ه و -ُيؤيدها ، ألن ظهور محمد تناسى أن ما قاله أسطورة ال ُيوجد دليل
لم ُت�ؤثر في�ه أي�ة عوام�ل بش�رية مادي�ة و ال معنوي�ة أب�دا ،و إنم�ا اإلرادة اإللهي�ة  -سلم

هي التي أرسلته ، و ال ُيوجد في سيرته ، و ال في تاريخ الع�رب و ال الع�الم م�ا ي�دل 
يتعل�ق ل�ذا وج�دناه  .على وجود عامل أو عوامل بشرية هي التي أظهرته نبيا رس�وال 

ب��الظنون و األوه��ام و الخراف��ات ، فلم��ا أحس��ن بتهاف��ت موقف��ه ق��ال إن رف��ض زعم��ه 
يعني اإلقرار بنبوة محمد ، مما ُيشير إلى أنه ال يقول بذلك التأثير المزعوم بناء على 

لك��ي ال ُي��ؤمن بنب��وة أدل��ة علمي��ة ص��حيحة ، و ال حت��ى ض��عيفة ، و إنم��ا يق��ول ذل��ك 
فه��و هن��ا ُيح��اول إقن��اع نفس��ه بزعم��ه الخراف��ي، و .  -ة و الس��المعلي��ه الص��ال-محم��د

 . مخادعتها و تسكينها بأسطورة التأثيرات الكتابية المزعومة 
و ه��و ُيغ��الط أيض��ا عن��دما ُيش��ير إل��ى موق��ف الم��ؤرخ الموض��وعي م��ن الموض��وع    

أن الم��ؤرخ الموض��وعي الحي��ادي الح��ق ال يك��ون ال��ذي تناول��ه ، و نس��ي أو تناس��ى 
صبا ، و ال يبني أفكاره و عقيدته عل�ى ظن�ون و أه�واء ُمخالف�ة لحق�ائق الش�رع و ُمتع

و إذا وج��د الرواي��ات التاريخي��ة الص��حيحة ال يتركه��ا وراء ظه��ره و . الت��اريخ مع��ا 
يجري من وراء الظنون و األوهام و الخراف�ات ، و إذا ل�م يج�دها ال يك�ون أُس�طوريا 

عن�دما ل�م يج�د الرواي�ات  -حيادي�ا يعتم�د فق�طفي استنتاجاته ،و يبقى علميا موضوعيا 
على االستنتاجات العقلية المبنية عل�ى المق�دمات الص�حيحة ،و إذا ل�م يج�د  -الصحيحة

هذه المقدمات الصحيحة ، توقف و ال يبت في الموضوع حت�ى تت�وفر لدي�ه الرواي�ات 
ان الص�حيحة ،و ال يس�مح لنفس�ه أن يرتم�ي ف�ي أحض�الصحيحة ،و المقدمات العقلي�ة 

، ه��ذا ه��و الم��ؤرخ الموض��وعي  -كم��ا فع��ل جع��يط –الظن��ون و األوه��ام و الخراف��ات 
و أما الم�ؤرخ الموض�وعي ال�ذي ن�ّوه ب�ه جع�يط ، فه�و ل�يس مؤرخ�ا . لحيادي الحق ا

موضوعيا و ال حياديا ،و إنما هو مؤرخ خراف�ي ُمتعص�ب عل�ى ش�اكلة هش�ام جع�يط 
نتاجاته الخرافي��ة لُينك��ر نب��وة نب��ي ال��ذي يختل��ق الظن��ون و األوه��ام و يبن��ي عليه��ا اس��ت

تعص�با و إتباع�ا لله�وى ، فس�د ب�ذلك عل�ى  –علي�ه الص�الة و الس�الم –اإلسالم محمد 
 . نفسه أبواب الحق و الهداية 
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ا إن مما ُيبط�ل قول�ه بخراف�ة الت�أثيرات الكتابي�ة ه�و أن طائف�ة م�ن أعي�ان و و سادس  
،و ه�ذا ق�د س�جله   -الص�الة و الس�المعلي�ه -علماء أهل الكتاب قد آمن�وا ب�النبي محم�د

ن َقْبلِ�ِه الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب ِم�: ((القرآن و التاريخ معا ، فأما القرآن فمنه قوله تعالى 
��ا ِم��ن قَ  ، ُه��م ِب��ِه ُيْؤِمُن��ونَ  ��ا ُكنَّ َن��ا إِنَّ بِّ ��ُه اْلَح��قُّ ِم��ن رَّ ��ا ِب��ِه إِنَّ ْبلِ��ِه َوإَِذا ُيْتَل��ى َعَل��ْيِهْم َق��الُوا آَمنَّ

َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوَقالُوا َلَنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَمالُُكْم َسَالٌم َعَلْيُكْم  ، ُمْسلِِمينَ 
َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَت�اِب َلَم�ن ُي�ْؤِمُن ِب�اّلِ َوَم�ا ((، و-55: القصص -))َال َنْبَتِغي اْلَجاِهلِيَن 

ِ الَ َيْش��َتُروَن ِبآَي��اِت ّهللاِ َثَمن��اً َقلِ��يالً أُْوَل��ـِئَك َلُه��ْم أُن��ِزَل إِ  َل��ْيُكْم َوَم��ا أُن��ِزَل إَِل��ْيِهْم َخاِش��ِعيَن ِلّ
ِهْم إِنَّ ّهللاَ َسِريُع اْلِحَساِب   (( و  -199: آل عمران -))أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلمُ  ِكِن الرَّ ْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما أُنِزَل إَِليَك َوَما أُن�ِزَل ِم�ن َقْبلِ�َك لـَّ
َك��اَة َواْلُمْؤِمُن��وَن ِب��اّلِ َواْلَي��ْوِم اآلِخ��ِر أُْوَل��ـِئَك َس��ُنْؤِتيِهْم  ��الََة َواْلُمْؤُت��وَن الزَّ َواْلُمقِيِم��يَن الصَّ

أَْو الَ ُتْؤِمُن�وْا إِنَّ الَّ�ِذيَن أُوُت�وْا اْلِعْل�َم قُْل آِمُنوْا ِب�ِه ((، و  -162: النساء -))أَْجراً َعِظيماً 
داً ِم��ن َقْبلِ��ِه إَِذا ُيْتَل��ى َعَل��ْيِهْم يَ  وَن لِألَْذَق��اِن ُس��جَّ وَن لِألَْذَق��اِن َيْبُك��وَن َوَيِزي��ُدُهْم  ، ِخ��رُّ َوَيِخ��رُّ

َفالَّ��ِذيَن آَتْيَن��اُهُم  َوَك��َذلَِك أَنَزْلَن��ا إَِلْي��َك اْلِكَت��ابَ ((، و  -109 -108:اإلس��راء -))ُخُش��وعاً 
-))اْلِكَت��اَب ُيْؤِمُن��وَن ِب��ِه َوِم��ْن َه��ُؤَالء َم��ن ُي��ْؤِمُن ِب��ِه َوَم��ا َيْجَح��ُد ِبآَياِتَن��ا إِالَّ اْلَك��افُِروَن 

َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْفَرُحوَن ِبَما أُن�ِزَل إَِلْي�َك َوِم�َن األَْح�َزاِب ((، و  -47: العنكبوت 
َما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد ّهللاَ َوال أُْشِرَك ِبِه إَِلْيِه أَْدُعو َوإَِلْيِه َمآِب َمن يُ  الرعد (نِكُر َبْعَضُه قُْل إِنَّ

يِسيَن َوُرْهَباناً ((و  -36:  ُهْم الَ َيْسَتْكِبُرونَ َذلَِك ِبأَنَّ ِمْنُهْم قِسِّ َوإَِذا َس�ِمُعوْا َم�ا أُن�ِزَل  ،َوأَنَّ
ُسو �ا إَِلى الرَّ َن�ا آَمنَّ �ا َعَرفُ�وْا ِم�َن اْلَح�قِّ َيقُولُ�وَن َربَّ ْمِع ِممَّ ِل َت�َرى أَْعُي�َنُهْم َتفِ�يُض ِم�َن ال�دَّ

اِهِدينَ  َن�ا  ،َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ َوَما َلَنا الَ ُنْؤِمُن ِباّلِ َوَما َجاءَنا ِمَن اْلَحقِّ َوَنْطَمُع أَن ُيْدِخَلَنا َربَّ
ا اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَه�ا  ، لِِحينَ َمَع اْلَقْوِم الصَّ َفأََثاَبُهُم ّهللاُ ِبَما َقالُوْا َجنَّ

ِ ((و   -85 -82:المائ��دة -))َوَذلِ��َك َج��َزاء اْلُمْحِس��ِنيَن  قُ��ْل أََرأَْي��ُتْم إِن َك��اَن ِم��ْن ِعن��ِد هللاَّ
ن َبِني إِ  َ َال َيْه�ِدي َوَكَفْرُتم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ ْس�َراِئيَل َعَل�ى ِمْثلِ�ِه َف�آَمَن َواْس�َتْكَبْرُتْم إِنَّ هللاَّ

الِِميَن   .  -10: األحقاف -))اْلَقْوَم الظَّ
علي�ه الص�الة و –آمنوا بالنبي محم�د  من الكتابيين و أما التاريخ فقد ذكر لنا جماعة  

بن سعنة، و كل منهما آمن ب�ه  الَحبر عبد هللا بن سالم ،و زيد: ، فمن اليهود  -السالم
277Fبع��دما ع��رف ص��فاته الم��ذكورة ف��ي كت��بهم

أس��اقفة نج��ران ، و : و م��ن النص��ارى .  1
الجارود بن المعلي العبدي ، و سلمان الفارسي أسقف الشام ، و صاحب ُبصرى ، و 

278F، و طائفة من نصارى الحبشة على رأسهم النجاشي ملك الحبشة

2  . 
  

م�ن  راس�خين ف�ي العل�م م�ن أه�ل الكت�اب ك�انواريم إلى أن الو قد أشار القرآن الك     
، مما يعني أن إيمان هؤالء كان  -عليه الصالة و السالم-بين الذين آمنوا بالنبي محمد

قائما على الحجة و البره�ان ، و ل�م يك�ن قائم�ا الظن�ون و األوه�ام ، األم�ر ال�ذي ي�دل 
لو كان قد تأثر بأهل  -و السالمعليه الصالة -األول هو أن محمد: على أمرين هامين 

الكتاب و أخذ عنهم على حد زعم جعيط ، لكان ه�ؤالء أول م�ن يتنب�ه ل�ه ،و ُيكّذب�ه و 
و الم�ر الث�اني ه�و أن إيم�ان . يكشف أمره ، لكن هذا لم يحدث و ح�دث خالف�ه تمام�ا 
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أن محم��دا   ه��ؤالء برس��ول اإلس��الم و نبوت��ه ه��و تص��ديق للق��رآن ال��ذي ذك��ر ص��راحة
الَّ��ِذيَن : ((قول��ه تع��الى ف��ي كت��ب اليه��ود و النص��ارى ، باس��مه و ص��فاته ، كم��ذكورا 

��ْوَراِة َواإلِْنِجي��لِ  ��يَّ الَّ��ِذي َيِجُدوَن��ُه َمْكُتوب��اً ِعن��َدُهْم فِ��ي التَّ ِب��يَّ األُمِّ ُس��وَل النَّ ِبُع��وَن الرَّ -))َيتَّ
وة فإيم��ان ه��ؤالء ب��دين اإلس��الم ه��و دلي��ل دام��غ عل��ى ص��دق نب��.   - 157: األع��راف 

و ل�و ل�م ُي�ؤمن و . ،و على بطالن خرافة هشام جع�يط  -عليه الصالة و السالم-محمد
:  -ا ق�ديما و ح�ديث-ال واحد من أهل الكتاب برسول هللا ، لقال الكافرون بدين اإلس�الم

آلمن به أهل العلم من الكتابيين ، ألنهم أهل اختصاص و عل�ى  لو كان محمد نبيا حقا
فلما آم�ن ب�ه كثي�ر م�نهم أنكش�ف الك�افرون ب�ه ، و تب�ين . د علم بصفات النبي الموعو

لذا فإن الدليل الذي ذكرناها هو دليل . للناس أنههم ُمنكرون للحق جحودا و استكبارا 
 .و ال ُيستهان به قوي جدا 

علي��ه الص��الة و -و ف��ي مقاب��ل ه��ؤالء الم��ؤمنين نج��د موق��ف المنك��رين لنب��وة محم��د   
خرافة التاثيرات  رى ، و هو أيضا دليل دامغ على بطالنمن اليهود و النصا -السالم

إل��ى رس��ول هللا و  يه��ود و النص��ارى ك��انوا ي��أتونو ذل��ك أن ال. الكتابي��ة المزعوم��ة 
َيْس�أَلَُك : ((يسألونه و يجادلونه في أمور كثيرة ، سّجل القرآن بعضها ، كقول�ه تع�الى 

َل َعَلْيِهْم ِكَتاب� �َماِء َفَق�ْد َس�أَلُوْا ُموَس�ى أَْكَب�َر ِم�ن َذلِ�َك َفَق�الُوْا أَْهُل اْلِكَتاِب أَن ُتَنزِّ �َن السَّ اً مِّ
َخُذوْا اْلِعْجَل ِمن َبْعِد َم�ا َج�اءْتُهُم اْلَبيِّ  اِعَقُة ِبُظْلِمِهْم ُثمَّ اتَّ َن�اُت أَِرَنا ّهللاِ َجْهَرًة َفأََخَذْتُهُم الصَّ

ِبين�اً َفَعَفْوَنا َعن َذلَِك َوآَتْيَنا ُموَسى ُس�ْلَطا َع�اِم َك�اَن ((، و  -153: النس�اء -))ناً مُّ ُك�لُّ الطَّ
�ْوَراةُ قُ�ْل َف�أْتُ  َل التَّ َم إِْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه ِمن َقْبِل أَن ُتَنزَّ وْا ِحـالًّ لَِّبِني إِْسَراِئيَل إِالَّ َما َحرَّ

ْوَراِة َفاْتلُوَها إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَن  �َك فِي�ِه ِم�ن َبْع�ِد ((،و  -93: آل عمران -))ِبالتَّ َفَمْن َحآجَّ
ُكْم َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفقُْل َتَعاَلْوْا َنْدُع أَْبَناءَنا َوأَْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم َوأَنفَُس�َنا وأَنفَُس�

ن مع ذل�ك ل�م يس�جل ، لك -61: آل عمران -))ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة ّهللاِ َعَلى اْلَكاِذِبيَن 
رسول هللا بأنه تأثر بكت�بهم ، أو أخ�ذ ع�نهم ، أو القرآن و ال التاريخ أن هؤالء اتهموا 

فمع كفرهم بنبوت�ه و . قرأ كتبهم ، أو تربى على يدهم في الشام أو في مناطق أخرى 
تكفير اإلسالم لهم ،و بغضهم الشديد له و لدينه ، و حرصهم الشديد على إبط�ال دين�ه 

م�ن إبط�ال   -ل�و ك�ان ص�حيحا-ُيمّك�نهموته ، فإنهم لم يتهموه ب�ذلك االته�ام ال�ذي و دع
ذلك لم يح�دث ، ف�إن ه�ذا دلي�ل  لكن بما أن. نبوة محمد و تقويض دعوته من أساسها 

على بطالن ذلك االتهام م�ن أساس�ه ،و ل�و ك�ان ل�ه وج�ود م�ا غفل�وا عن�ه ،و ل�و  دامغ
خراف�ة جع�يط ف�ي قول�ه بالت�أثيرات تس�قط  و ب�ذلك. حدث لكان في مقدورهم اكتش�افه 

 . الكتابية المزعومة 
 

م ، ه�ي اته�ام و أُشير هنا إلى أن تهمة التأثيرات الكتابية ف�ي النب�ي و الق�رآن الك�ري   
خطي��ر ج��دا ، و ل��و ص��ح  م��ا غف��ل عن��ه أع��داء اإلس��الم م��ن المش��ركين و اليه��ود و 

اإلسالم ،و تقويضه من أساس�ه  كافية إلبطال دينو هي تهمة . النصارى و المنافقين 
، لك��ن الغري��ب ف��ي األم��ر ، و الم��دهش أيض��ا ، أن أع��داء اإلس��الم م��ن المش��ركين و 
المنافقين و أهل الكتاب ، لم ُيسجل القرآن وال التاريخ أن واحد م�نهم أو كله�م اتهم�وا 

بأن�ه طل�ب العل�م ف�ي الش�ام ، و اطل�ع عل�ى ت�راث أه�ل  -عليه الص�الة و الس�الم-النبي
 -بع�د النب�وة-كتاب قبل نبوت�ه، و اكتس�ب ثقاف�ة واس�عة ، و حت�ى ق�ريش الت�ي اتهمت�هال



و م�ع س�هولة . ب�ذلك االته�ام  بأنه اكتتب القرآن و أعانه عليه قوم آخرون ، لم تتهمه 
علي�ه -هذه التهمة ، و خطورتها ،وأهميتها ألعداء اإلسالم ، فإنها ل�م ُتوج�ه إل�ى النب�ي

 ألنه�م األول: ألمرين  إنهم لم يتهموه بهاذا لم ُتوجه إليه ؟ ، ، فلما -الصالة و السالم 
و ذل�ك ألنه�م . بس�هولة يعلمون أنها ال تجد آذانا صاغية ،وُيمكن إثب�ات بطالنه�ا كانوا

يعلمون أن محمدا كان أميا ال يقرأ و ال يكتب ، و ال طلب علما على ي�د أه�ل الكت�اب 
 .ألظهروه و ال عند غيرهم ،و لو كان حاله خالف ذلك 

 -علي��ه الص��الة و الس��الم– اك��انوا ي��رون و يعلم��ون أن محم��د الث��اني ألنه��م و      
عجزوا فعال عن الرد عليه ، من دون أن تحداهم أن يأتوا بمثله ، و قد جاءهم بكتاب 

حرفا واحدا، و لو حدث ذلك النكشف أمره ،و لسارع اليهود و النص�ارى  يأخذ عنهم
لذلك لم يتهم هؤالء رسول هللا بتلك التهم�ة . بطال دعوته  و المشركون إلى كشفه و إ

،و لم يجرؤ واحد منهم عل�ى اتهام�ه به�ا ،م�ع ت�وفر ال�دواعي عل�ى اتهام�ه ، ف�ذل ك�ل 
ذلك على أنها تهمة باطلة ، و ال أساس لها من الصحة ،و ما هي إال خرافة تعلق بها 

العهدين النبوي و الراشدي ، و  أهل الذمة لتبرير كفرهم بدين اإلسالم ، قالوا بها بعد
أظهروها في العهد األموي و ما بع�ده ،و ُي�روى أن أول م�ن أظهره�ا ه�و النص�راني 

، فزعم أن محمدا لم يكن مرسال ،و ج�اء بم�ذهب ) هجرية  132ت (مشقي الد ُيوحنا
منشق عن النصرانية الصحيحة ، و جاء بكت�اب ُمختل�ق س�اعده علي�ه بع�ض الرهب�ان 

أن ) هجري�ة 202ت(و زعم النصراني ثيو ف�اليس البيزنط�ي . الكنيسة المنشقين عن 
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1  . 
فالقائلون بتلك التهم�ة ه�م المت�أخرون م�ن أه�ل الكت�اب ال�ذين ل�م ُيعاص�روا العه�دين   

لزمن��ي بي��نهم و ب��ين و أظه��روه بع��دما ازداد الف��ارق االنب��وي و الراش��دي ، ق��الوا ب��ه 
فوجدوا في تلك التهم�ة األس�طورية . و صحابته الكرام  -عليه الصالة و السالم-النبي

مخرج��ا خرافي��ا ُيعلل��ون ب��ه م��وقفهم م��ن نب��ي اإلس��الم و دين��ه ، ألن الم��انع ال��ذي ك��ان 
يم��نعهم م��ن ذل��ك ،و يكش��فهم ك��ذبتهم بس��هولة، ق��د زال بوف��اة رس��ول هللا و ص��حابته 

هو الذي سلكه الكافرون بدين اإلسالم على اخ�تالف ط�وائفهم  الطريقو هذا . الكرام 
و ه��ؤالء ل��م يتمس��كوا بتل��ك التهم��ة الخرافي��ة . إل��ى يومن��ا ه��ذا ، و م��نهم هش��ام جع��يط 

 -عل��ى بطالنه��ا–ألنه��ا له��ا م��ا يبرره��ا م��ن الت��اريخ و العق��ل ، و إنم��ا تمس��كوا به��ا 
 . لُيبرروا بها كفرهم بدين اإلسالم 

بط���ل خراف���ة الت���أثيرات الكتابي���ة ، ه���و ان���ه ق���ام ال���دليل القطع���ي مم���ا يُ  و س���ابعا إن  
كان ص�ادقا امين�ا ط�وال  -عليه الصالة و السالم-الشرعي و التاريخي على أن محمدا

حياته ،و لم تج�رؤ ق�ريش عل�ى اتهام�ه بالك�ذب ، و ق�د س�جل ذل�ك الق�رآن الك�ريم ف�ي 
�ُه َلَيْحُزُن�: ((قوله تع�الى  �الِِميَن َق�ْد َنْعَل�ُم إِنَّ ُبوَنَك َوَلِك�نَّ الظَّ ُهْم الَ ُيَك�ذِّ َك الَّ�ِذي َيقُولُ�وَن َف�إِنَّ

،و حت��ى هش��ام جع�يط اعت��رف ب��أن محم��د ك��ان  -33: األنع��ام -))ِبآَي�اِت ّهللاِ َيْجَح��ُدوَن 
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، و بما أنه كان صادقا أمينا مع الن�اس حت�ى ُع�رف بي�نهم ب�األمين ، فإن�ه ل�ن  2
ه ألم�رين ، أولهم�ا إن�ه ك�ان ص�ادقا و ال يصح تكذيبه في نبوت يكذب على هللا تعالى ،

أمينا ، و ثانيهما لم يقم أي دليل على بطالن نبوته مقابل األدلة القطعي�ة الدامغ�ة عل�ى 

                                                 
 .   52: ، ص 1978، األهلية للنشر ، عمان ،  1االستشراق و التاريخ اإلسالمي ، ط: فاروق عمر فوزي  1
 .   12: تاريخية الدعوة المحمدية ، ص 2



و عليه فإن اتهام رسول هللا بأنه تعلم علي يد .  -عليه الصالة و السالم–صدق نبوته 
ام باط��ل ، و ال يقول��ه إال المتعص��بون الكت��ابين و ت��أثر به��م و اخ��ذ ع��نهم ، ه��و اته��

جع��يط و أمثال��ه ، إن��ه  المفت��رون عل��ى الش��رع و الت��اريخ و المحرف��ون لهم��ا ، كهش��ام
، مرة قال أن محمدا كان صادقا في دعوته ، و م�رة أخ�رى يتهم�ه  متناقض مع نفسه

إنه حقا متناقض م�ع نفس�ه م�ن حي�ث !! . بالكذب و التدليس على الناس حسب زعمه 
 . أو ال يدري يدري 

 
و ثامنا إن هشام جعيط نفسه ساهم في إبطال خرافت�ه ،و إثب�ات م�ا قال�ه ف�ي تفس�يره   

تط�رق إل�ى ذل�ك  و كتب أهل الكتاب ، و ذل�ك أن�ه للتوافق الموجود بين القرآن الكريم
 -علي�ه الص�الة و الس�الم-أدبيات أه�ل الكت�اب ف�ي النب�يالتشابه و فّسره بأنه من تأثير 

و بما أن جعيطا لم يقدم دليال ص�حيحا و ض�عيفا عل�ى . للتجارة إلى الشام  أثناء سفره
صحة زعمه هذا ، الذي سبق أن بينا بطالنه شرعا و تاريخا و عقال ، فإنه ل�م يص�ح 

ب��ين بع��ض معطي��ات مم��ا قال��ه ه��ذا الرج��ل إال أم��ر واح��د ه��و وج��ود تش��ابه و تواف��ق 
أمر ص�حيح ثاب�ت ش�رعا و حقيق�ة القرآن مع ما في كتب اليهود و النصارى ، و هذا 

،و هو تصديق لما ورد في الق�رآن الك�ريم ، م�ن أن رس�الة نب�ي اإلس�الم ليس�ت ب�دعا 
من الرساالت اإللهية ، و هي الخاتمة ل�دين هللا تع�الى ال�ذي أص�له و اس�مه واح�د ه�و 

فكان القرآن آخر الكتب  اإللهية جاء ُمصدقا للكتب الت�ي س�بقته ، و مهيمن�ا . اإلسالم 
 .عليها بخصائص كثيرة انفرد بها 

خراف��ي ل��ذلك و بم��ا أن األم��ر ك��ذلك ، و هش��ام جه��يط فش��ل ف��ي إثب��ات تفس��يره ال    
التشابه و التوافق ، فإنه لم يبق إال التفسير القرآني لتلك الظ�اهرة ، و المتمث�ل ف�ي أن 

لت�ي سبب ذلك التشابه و التوافق هو وحدة المصدر اإللهي لك�ل الرس�االت الس�ماوية ا
�ى ِب�ِه  :كان آخرها ن�زول الق�رآن الك�ريم ، لقول�ه تع�الى  يِن َم�ا َوصَّ �َن ال�دِّ َش�َرَع َلُك�م مِّ

يَن َوَال  ْيَنا ِبِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَس�ى أَْن أَقِيُم�وا ال�دِّ ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إَِلْيَك َوَما َوصَّ
قُوا ا أَ (( ، و -13: الشورى ))َتَتَفرَّ ِبيِّيَن ِمن َبْع�ِدِه إِنَّ ْوَحْيَنا إَِلْيَك َكَما أَْوَحْيَنا إَِلى ُنوٍح َوالنَّ

�وَب َوُي�وُنَس  َوأَْوَحْيَنا إَِلى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعقُ�وَب َواألَْس�َباِط َوِعيَس�ى َوأَيُّ
َوأَنَزْلَن��ا إَِلْي��َك اْلِكَت��اَب ((،و -163: اء النس��-))َوَه��اُروَن َوُس��َلْيَماَن َوآَتْيَن��ا َداُووَد َزُب��وراً 

قاً لَِّما َب�ْيَن َيَدْي�ِه ِم�َن اْلِكَت�اِب َوُمَهْيِمن�اً َعَلْي�ِه َف�اْحُكم َبْي�َنُهم ِبَم�ا أَن�َزَل ّهللاُ وَ  الَ ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ
ا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم شِ  ِبْع أَْهَواءُهْم َعمَّ . -48: المائدة -)) ْرَعًة َوِمْنَهاجاً َتتَّ

جعيط قد س�اهم ف�ي إبط�ال زعم�ه ، و إق�رار م�ا ذك�ره الق�رآن الك�ريم ، و بذلك يكون 
لم��ا قال��ه الق��رآن م��ن جه��ة ، و بفش��له ف��ي إثب��ات خرافت��ه فع��ل ذل��ك بإثبات��ه و إق��راره 

   .المخالفة للقرآن ، ليبقى التفسير القرآني هو التفسير الصحيح من جهة أخرى 
  

و أُش��ير هن��ا إل��ى أن الق��رآن الك��ريم اس��تخدم ذل��ك التواف��ق و التش��ابه الموج��ود ب��ين    
،  -علي�ه الص�الة و الس�الم-القرآن و كتب اليهود كدليل دام�غ عل�ى ص�دق نب�وة محم�د

ألنه كان أميا ال يعرف القراءة و ال الكتابة ، و لم يكن له علم بما عند أه�ل الكت�اب ، 
و أق�وامهم ، فه�ذا  ءكتاب معجز تضمن أخبارا كثيرة ع�ن األنبي�او مع ذلك فإنه جاء ب

لك�ن جعيط�ا أراد أن .  -علي�ه الص�الة و الس�الم–دليل قطعي على صدق نب�وة محم�د 



ُيبط��ل ه��ذا االس��تدالل ال��دامغ ، فط��رح تفس��يره الخراف��ي لظ��اهرة التش��ابه و التواف��ق ، 
دل�يال ص�حيحا و ال ض�عيفا ففشل فيه ، و أخف�ق إخفاق�ا كبي�را ، و ل�م يس�تطع أن يق�دم 

لتأيي��د زعم��ه ،و بق��ي التفس��ير الق��رآن قائم��ا قوي��ا دامغ��ا ُمعب��را ع��ن دالئ��ل النب��وة و 
 .  اإلعجاز معا 

التوافق الموجود ب�ين الق�رآن الك�ريم ، و أُشير هنا إلى أمر هام جدا ، يتعلق ببعض   
رها اليه��ود و النص��ارى ، فه��و تواف��ق طبيع��ي و ض��روري ، بحك��م أن مص��د و كت��ب

له�م منط�ق مع�ّوج أق�اموه  -كجع�يط و أمثال�ه–واحد هو هللا تعالى ، لكن أهل األه�واء 
فزعموا أن ذلك التوافق مصدره التأثيرات الكتابي�ة . انحرافهم و كفرهم بدين اإلسالم 

، م���ن دون أن يق���دموا أي دلي���ل ص���حيح و ال  -علي���ه الص���الة و الس���الم -ف���ي محم���د
ق�وا إال ب�الظنون و الخراف�ات ، و ل�و ل�م ُيوج�د ذل�ك ضعيف لتأييد زعمه�م ، و ل�م يتعل

ل��و ك��ان محم��د نبي��ا حق��ا ل��ذكر لن��ا أخب��ار األنبي��اء الس��ابقين ،و : التواف��ق لق��الوا أيض��ا 
فهذا هو منطق أهل األهواء .   البشرت به الكتب السابقة ، و لتوافق معها في أصوله

زعم�وا ان�ه م�ن الت�أثيرات  ، أقاموه على األهواء و التك�ذيب ، فعن�دما وج�دوا التواف�ق
إن وج��وده ض��روري ألن��ه م��ن : الكتابي��ة م��ن دون أي حج��ة ،و إن ل��م يج��دوه ق��الوا 

ي اإلنك�ار و الكف�ر ب�دين و النتيجة واحدة ف�ي األم�رين ، ه�!! . عالمات صدق النبوة 
 . اإلسالم ، و هذا هو المنطق المعَوج الذي سار عليه جعيط و أمثاله 

  
إن��ه مم��ا ُيبط��ل خراف��ة الت��أثيرات الكتابي��ة إبط��اال تام��ا ه��و أن  -أي تاس��عا-و أخي��را    

فمهم��ا ح��اول . الق��رآن الك��ريم ال يقب��ل التفس��ير البش��ري أب��دا ، تاريخ��ا و مض��مونا 
المنك��رون المحرف��ون للت��اريخ إيج��اد تفس��ير بش��ري للق��رآن فل��ن يج��دوه ، ألن الت��اريخ 

آن ، فل��م يج��دوا أي دلي��ل ش��اهد عل��ى بط��الن م��زاعمهم الخرافي��ة المتعلق��ة بأص��ل الق��ر
ت��اريخي ص��حيح و ال ض��عيف ُيؤي��د زعمه��م ،و ل��م يتعلق��وا إال ب��الظنون و األوه��ام و 
األساطير مقابل حقائق الت�اريخ المت�واترة و الص�حيحة الت�ي ُتبط�ل م�زاعمهم جمل�ة و 

 . تفصيال ،و هذا أمر سبق أن ناقشناه و بيناه 
علي�ه الص�الة و -ص�دق نب�وة محم�د و أما مضمونا فإن القرآن هو أعظ�م دلي�ل عل�ى  

، تحدى هللا ب�ه الج�ن و اإلن�س عل�ى أنه كتاب ُمعجز ب، فهو شاهد على نفسه  -السالم
، فلم يقدروا على رد التحدي إلى يومنا هذا ،و سيبقى إلى أن ي�رث هللا  أن يأتوا بمثله

اهر و هو كتاب فريد من نوعه ف�ي الع�الم بأس�ره ، بإعج�ازه الب�. األرض و من عليها
ل�ذا فإن�ه كت�اب ال . و منطقه القوي ال�دامغ  و بمحاس�نه الحمي�دة و خصائص�ه الفري�دة 

أو ج�اء ب�ه  -علي�ه الص�الة و الس�الم-يقبل التفسير البشري ابدأ ، سواء ج�اء ب�ه محم�د
النتيج�ة واح�دة ه�ي إن�ه كت�اب إله�ي ، ل�ن تس�تطيع أن تن�ال من�ه خراف�ات نبي آخر ، ف

 .هشام جعيط و أباطيله 
تام��ا لم��ا ذكرن��اه أُش��ير هن��ا إل��ى أن الق��رآن الك��ريم وح��ده ك��اف إلبط��ال خراف��ة و خ  

م�ن أساس�ها ألن�ه ن�ّص عل�ى أن  -علي�ه الص�الة و الس�الم-التأثيرات الكتابية ف�ي النب�ي
رسول هللا كان أميا ال يقرأ و ال يكتب ، و لم يكن له أي إطالع على ت�راث اليه�ود و 

281Fالنصارى و ال غيرهم ما البشر

َف�إِن ُكن�َت فِ�ي َش�كٍّ : ((ى أن هللا تع�الى ق�ال ل�ه حت.  1
                                                 

 . في الفصلين األول و الثاني سبق ذكر اآليات الدالة على ذلك  1



�َك َف�الَ  بِّ ا أَنَزْلَنا إَِلْيَك َفاْسأَِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِم�ن َقْبلِ�َك َلَق�ْد َج�اءَك اْلَح�قُّ ِم�ن رَّ مَّ  مِّ
ل�ه أي  لم يكن -صلى هللا عليه و سلم-فالرسول. -94: يونس -)) َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِرينَ 

  . إطالع عما في كتب اليهود و النصارى 
 

 :السمه من قُثم إلى محمد  -ص-خرافة تغيير النبي: ثانيا
زعم الكات�ب هش�ام جع�يط أن المص�ادر أخف�ت اس�م محم�د الحقيق�ي قب�ل البعث�ة ، و    

و ذكر انه ترّجح لدي�ه أن اس�مه األول ه�و قُ�ثم . إن اسمه هو محمد منذ والدته: قالت 
شراف أن عب�د هللا ب�ن عب�د المطل�ب لمؤرخ البالذري ذكر في كتابه أنساب األ، ألن ا

ث�م زع�م أيض�ا أن ال�بالذري ذك�ر . والد النبي كان ُيكنى بأبي قُثم ،و ُيقال بأبي محمد 
نس�تنتج أن النب�ي تس�مى أن بعض أبناء عبد المطلب كان اسمه قُثم ، فمن المعقول أن 

ات ق�ربش ؟ ث�م زع�م أيض�ا أن النب�ي اتخ�ذ اس�م على اسم عمه المفقود،و هذا من ع�اد
و مبشرا برس�ول ي�أتي م�ن بع�دي : (( محمد بتأثير من النصرانية ، و أن قوا القرآن 

مأخوذ من إنجيل ُيوحنا الذي ذكر الباراقليط الذي يعني التفخ�يم و الرفع�ة )) اسمه    
ش�غال ب�أن يك�ون فاتخذ النب�ي اس�م محم�د ف�ي العه�د الم�دني ، و ك�ان ُمن. ،و المواسي 

282Fالباراقليط الذي بشر به المسيح

1  . 
و زعمه هذا خرافة كبيرة ، لم يستح من ذكرها ،و ال ذكر عليها دليال ص�حيحا و     

أوال إنه رجل ُمحّرف ُمتبع لهواه ، . هي باطلة شرعا و عقال و تاريخا ال ضعيفا ،و 
و ش��بهات اختلقه��ا و  ل��ق بظن��ون و أوه��امعو ت ي��أت ب��دليل ُيثب��ت زعم��ه الخراف��ي ، ل��م

 . نفخها و بنى عليها أسطورته 
و أما استش�هاده بم�ا رواه ال�بالذري ، فه�و استش�هاد ال يص�ح االعتم�اد علي�ه ، ألن�ه   

283Fخبر رواه البالذري دون إسناد

، و الخبر الذي هذا حاله ال يص�ح االحتج�اج ب�ه ف�ي  2
زم التأك�د م�ن ص�حته علم الجرح و التعديل ، خاصة و أنه يتعلق ب�أمر ه�ام ج�دا يس�تل

و الخبر ال�ذي يفتق�د اإلس�ناد ه�و خب�ر افتق�د ش�رطا أساس�يا م�ن ش�روط .إسنادا و متنا 
 . صحة الخبر 

علي�ه الص�الة و -ليس دليال على أن النبي -الذي رواه البالذري-علما بأن ذلك الخبر  
 كان�ت ل�ه كان ُيسمى قُثما ،و إنما هو يتعلق بأمر آخر ، مفاده أن أباه عب�د هللا -السالم

أبو محمد ، تسمى به�ا بع�د م�يالد ابن�ه : أبو قُثم ، و الثانية هي : كنيتان ، األولى هي 
و هذا معروف ف�ي الت�اريخ اإلس�المي ، . محمد ، و األولى تسمى بها قبل ميالد ابنه 

فإن كثيرا من الناس تكنوا قبل زواجهم ، أو قبل أن يص�بح عن�دهم أوال ، أو تزّوج�وا 
، ) هجري�ة728ت (هم أبناء ، و قد كان شيخ اإلسالم تقي الدين اب�ن تيمي�ة و لم يكن ل

 . و هو لم يتزوج أصال ُيكنى بأبي العباس 
   
و األرجح أن عبد هللا والد النب�ي ك�ان ُيكن�ى ب�أبي قُ�ثم قب�ل م�يالد ابن�ه محم�د ، ألن    

284Fالثابت و المشهور في السيرة ، أن عبد هللا ُتوفي و ابنه ف�ي بط�ن أم�ه

األم�ر ال�ذي .  3
لم يكن يسمى قُثم�ا و إنم�ا أب�وه ه�و ال�ذي  –عليه الصالة و السالم  –يعني أن محمدا 
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و  .، ث��م أض��اف ل��ه النس��ابون كني��ة أب��ي محم��د بع��د وفات��ه و م��يالد ابن��ه    تكن��ى ب��ذلك
أبو قُثم ،و أبو محمد قب�ل أن ُيول�د ابن�ه : هما ُيحتمل أيضا أن عبد هللا كانت له كنيتان 

و . فتكنى باألولى قبل زواجه ،و بالثانية بعد زواجه تيمن�ا ب�المولود المنتظ�ر  محمد ،
 . عليه الصالة و السالم ُيسمى قُثما -في كل الحاالت لم يكن محمد

    
و أما استشهاد جعيط بأن أحد أبناء عبد المطلب كان ُيسمى قُثما ، لذا فمن المعق�ول   

دل�يال و ال يص�ح ان يص�لح ان فه�ذا ل�يس . ُسمي عل�ى اس�م عم�ه أن نستنتج أن النبي 
يكون شاهدا على زعم�ه ، ألن الم�ر يحتم�ل أم�رين معق�ولين ، و ل�يس أم�را واح�دا ، 
هما أنه قد ُيسمى ب�ذلك ، و ق�د ال ُيس�مى ب�ه ن�و ل�يس م�ن الظ�روري أن يتس�مى باس�م 

م�ال و جعيط لم ُيؤيد االخت. عمه ،و أي احتمال نأخذ به البد له من دليل صحيح يثبته
و بم��ا أن االس��م الص��حيح و الثاب��ت و . ال��ذي أخ��ذ ب��ه ب��دليل ص��حيح و ال ض��عيف 

285Fالمتواتر هو اسم محمد

   . ، فإن زعم جعيط باطل من أساسه  1
،و دع�وى ُمض�حكة أخفت اسم محمد ، فهو زع�م باط�ل  و أما زعمه بأن المصادر   

افته بدليل صحيح و ، أساسها الظن و الهوى ، و التعصب الممقوت ، إنه لم ُيؤيد خر
إن��ه رج��ل مفت��ٍر يتعم��د االفت��راء عل��ى . ال ض��عيف ، و ال ذك��ر لن��ا م��ن أي��ن أخ��ذها 

الحقائق  الشرعية و التاريخية معا ، معتمدا على ظنونه و أهوائ�ه و أوهام�ه ، و ه�ذا 
و ه�و ق�د زع�م ذل�ك محاول�ة من�ه  .ليس من العلم ، و ال من الحياد العلم�ي ف�ي ش�يء 

من يحتج عليه بإجماع كل مصادر التراث اإلس�المي عل�ى أن اس�م لقطع الطريق أما 
. النبي هو محمد ، و ال ُيوجد من بينها كتاب ذكر أنه غّير اسمه من قُ�ثم عل�ى محم�د 

لكنها محاولة فاشلة ، و ليست من الحقيقة في شيء ، ألن إجماع تل�ك المص�ادر دلي�ل 
م��ه ال��ذي بن��اه عل��ى ظنون��ه و ال ُي��رد ، و حج��ة قوي��ة دامغ��ة مت��واترة عل��ى بط��الن زع

أهوائ��ه ، و اليق��ين ال ي��زول بالش��كوك و األوه��ام و الخراف��ات الت��ي ب��رع فيه��ا هش��ام 
 .   جعيط 

  
ب��ّدل اس��مه ليك��ون ه��و النب��ي  -ص��لى هللا علي��ه و س��لم-و ثاني��ا إن زعم��ه ب��أن النب��ي    

ه و ، يقتض�ي أن جعيط�ا ك�ّذب رس�ول هللا ف�ي نبوت� -عليه السالم-الذي بشر به عيسى
،و اتهمه بالتغليط و الت�دليس و الك�ذب عل�ى هللا و المس�لمين و الن�اس أجمع�ين دعوته 

-و هذا اتهام باطل من أسساه ،و ال أصل له ، ألن صدق النب�ي. ،و على نفسه أيضا 
في نبوته و دعوته أمر متواتر ثاب�ت ش�رعا و تاريخ�ا ، حت�ى  -عليه الصالة و السالم

�ُه َلَيْحُزُن�َك : ((يتهم�وه بالك�ذب ، ق�ال تع�الى  أن الكفار ل�م يج�رؤوا عل�ى أن َق�ْد َنْعَل�ُم إِنَّ
الِِميَن ِبآَياِت ّهللاِ َيْجَحُدوَن  ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّ ُهْم الَ ُيَكذِّ .   -33: األنعام -))الَِّذي َيقُولُوَن َفإِنَّ

 ينالك�ذاب م�ن أكب�ر ، فه�و و االحتي�ال فإن من يجرؤ على اتهام رسول هللا بالك�ذب لذا
، كهشام جعيط المتن�اقض م�ع نفس�ه  ين ألهوائهممتبعال ينالمتعصب ينالدجال ينالمفتري

بالكذب و االحتيال ، ليص�ل إل�ى م�ا  –عليه الصالة و السالم -، فهو هنا قد اتهم النبي
286Fكان صادقا في دعوته اُيريد ، و من قبل كان قد ذكر أن محمد

2  . 
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و التاريخي��ة الص��حيحة ذك��رت أن��ه ك��ان لرس��ول هللا  و ثالث��ا إن الرواي��ات الحديثي��ة   
أحمد ، و محمد ، و الماحي ، و العاقب ، و الحاشر ، و لم تذكر : عدة أسماء ، منها 
287Fم��ن بينه��ا اس��م قُ��ثم

كان��ت ل��ه ع��دة  -المعلي��ه الص��الة و الس��-و ه��ذا يعن��ي أن النب��ي.  1
رافت��ه ح��ول تغيي��ر ال ُيوج��د م��ن بينه��ا اس��م قُ��ثم ،و ه��ذا ُيبط��ل زع��م جع��يط و خ أس��ماء

 . النبي السمه 
لكنن��ي وج��د ف��ي بع��ض الرواي��ات الض��عيفة أنه��ا ذك��رت أن اس��م قُ��ثم ك��ان م��ن ب��ين    

288Fأسماء النبي ، كأحمد و محمد 

ص�حيحة ، فيك�ون اس�م  تو إذا افترضنا أنها روايا.  2
289Fقُثم هو مجرد اسم ثانوي من أسماء رس�ول هللا الت�ي زادت ع�ن العش�رة

فه�و ل�يس .  3
، كما زعم جعيط ، و إنما ه�و اس�م م�ن أس�مائه ، و م�ن ث�م يال عن اسم محمد اسما بد

فإن زعمه يس�قط حت�ى إذا أخ�ذنا به�ذه الرواي�ات الض�عيفة ،و إم�ا زعم�ه ه�و ال�ذي ال 
 . رواية صحيحة و ال ضعيفة ُتؤيده 

 
الدامغ على بطالن خرافة تغيير االسم ، يتمثل في الق�رآن الك�ريم  إن الدليلو رابعا   
فهو ُيبطلها جمل�ة و تفص�يال ، م�ع أن جعيط�ا اس�تعمل الق�رآن كش�اهد مس�اعد لتأيي�د ، 

جه��ة زعم��ه الخراف��ي، تغليط��ا و تدليس��ا م��ن جه��ة ، و طعن��ا ف��ي الق��رآن الك��ريم م��ن 
غّي�ر اس�مه ف�ي العه�د  -علي�ه الص�الة و الس�الم-و ذلك أن زعم�ه ب�أن محم�دا. أخرى 

ي بّشر به اإلنجيل ، هو زع�م باط�ل ، ألن المدني ليقول للناس بأنه النبي الموعود الذ
النب��ي الخ��اتم الموع��ود من��ذ العه��د المك��ي ، و أعل��ن  ه��و رس��ول هللا أعل��ن للع��الم أن��ه

،و أن�ه م�ذكور  -عليهم�ا الس�الم -صراحة أنه هو النبي الذي بشر به موسى و عيس�ى
األنبي�اء -))َم�ًة لِّْلَع�اَلِميَن َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ َرحْ : ((في التوراة و اإلنجيل ،  لقوله تعالى 

َوَم�ا أَْرَس�ْلَناَك ((، و -105: اإلس�راء -))َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ ُمَبشِّراً َوَن�ِذيراً ((و  -107: 
�اِس َال َيْعَلُم��وَن  ��اِس َبِش�يراً َوَن��ِذيراً َوَلِك�نَّ أَْكَث��َر النَّ قُ��ْل ((، و  -28: س�بأ -))إِالَّ َكافَّ�ًة لِّلنَّ

ُس���والً ُس���ْبحَ  ���ي َه���ْل ُكن���ُت إَالَّ َبَش���راً رَّ ِبُع���وَن ((، و  -93: اإلس���راء -))اَن َربِّ الَّ���ِذيَن َيتَّ
�ْوَراِة َواإلِْنِجي�لِ  يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم فِ�ي التَّ ِبيَّ األُمِّ ُسوَل النَّ : األع�راف -))الرَّ

ك�ذب عل�ى النب�ي عن�دما زع�م ان�ه  فهذه اآليات أدلة قاطعة على أن جعيطا.    - 157
علي��ه -ف��ي العه��د الم��دني أعل��ن للن��اس أن��ه ه��و النب��ي الموع��ود ال��ذي بش��ر ب��ه عيس��ى

منذ نزول الوحي علي�ه  -عليه الصالة و السالم-فالرسول. ،و بذلك غّير اسمه -السالم
ي أعلن أن�ه الرس�ول النب�ي الع�المي ال�ذي ينتظ�ره أه�ل الكت�اب و الع�الم في العهد المك

مفت�ٍر يختل�ق الح�وادث و يبن�ي  الذي تب�ين أن�ه هشام جهيطو بذلك يسقط زعم  .ع أجم
 .عليها مزاعمه الخرافية 

و من ذلك أيضا أن القرآن الك�ريم ن�ّص ص�راحة عل�ى أن اس�م النب�ي ه�و محم�د و    
ُس�: ((أحمد ، في قوله تعالى  َج�الُِكْم َوَلِك�ن رَّ �ن رِّ ٌد أََبا أََحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ِ َوَخ�اَتَم مَّ وَل هللاَّ

ُ ِبُك�لِّ َش�ْيٍء َعلِيم�اً  ِبيِّيَن َوَك�اَن هللاَّ َل َعَل�ى  ((، و  -40: األح�زاب -))النَّ َوآَمُن�وا ِبَم�ا ُن�زِّ
َئاِتِهْم َوأَْصَلَح َب�اَلُهْم  ِهْم َكفََّر َعْنُهْم َسيِّ بِّ ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّ َوَم�ا ((، و -2: محم�د -))ُمَحمَّ
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��دٌ  ِ ((، و  -144: آل عم��ران -)) إِالَّ َرُس��وٌل َق��ْد َخَل��ْت ِم��ن َقْبلِ��هِ  ُمَحمَّ ُس��وُل هللاَّ ��ٌد رَّ َحمَّ مُّ
اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء  َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْب�ُن َم�ْرَيَم ((، و -29: الفتح -))َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ

ِ إِلَ  �راً ِبَرُس�وٍل َيا َبِني إِْسَراِئيَل إِنِّي َرُسوُل هللاَّ ْوَراِة َوُمَبشِّ قاً لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّ َصدِّ ْيُكم مُّ
ِب�يٌن  َناِت َقالُوا َهَذا ِس�ْحٌر مُّ ا َجاءُهم ِباْلَبيِّ  -6: الص�ف -))َيأِْتي ِمن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد َفَلمَّ

اء ب�القرآن و فهذه اآلي�ات فيه�ا إثب�ات قطع�ي و تأكي�د مطل�ق عل�ى أن النب�ي ال�ذي ج�. 
محمد و احم�د ، و ال ُيوج�د فيه�ا إي اس�تثناء ،و ال أي�ة : دين اإلسالم له اسمان ، هما 

إشارة قريبة و ال بعيدة إلى أن هذا النبي كان اس�مه ك�ذا ،و أص�بح ك�ذا ، و ل�و ح�دث 
و ب�ذلك يتب�ين أن اس�م ه�ذا النب�ي ال�ذي ج�اء ب�القرآن . ذلك فعال لسجله القرآن الك�ريم 

 . ي العهدين المكي و المدني معا ،و ليس كما زعم المفتري هشام جعيط هو محمد ف
و هو قد بنى زعمه أيض�ا عل�ى خراف�ة ت�أثيرات أه�ل الكت�اب ف�ي النب�ي و إطالع�ه    

على كتبهم ، و بما أننا سبق أن بينا بطالن هذا الزعم و تهافته ، و بينا أن رسول هللا 
تغيي�ر النب�ي الس�مه عن�دما اطل�ع عل�ى إنجي�ل  كان أميا ال يقرأ و ال يكتب، فإن خرافة

 .  يوحنا تتهاوى و تسقط مباشرة
م�ا زعم�ه و أما عدم ذكر اسم محمد في القرآن المكي ، فهذا أمر آخر ال دخل ل�ه في  

و ال  -علي�ه الص�الة و الس�الم-هشام جعيط ، و ال يُِ◌ؤثر في ثبوت اسم محم�د للنب�ي
تع�الى بقرآن�ه المك�ي و الم�دني مع�ا، و ه�و كت�اب ألن القرآن كله كالم هللا . يقدح فيه 

�َلْت : ((، لقوله تعالى  واحد ُمحَكم ال يأتيه الباطل أبدا اَل�ر ِكَت�اٌب أُْحِكَم�ْت آَياُت�ُه ُث�مَّ فُصِّ
�ُه َلِكَت�اٌب َعِزي�ٌز َال َيأِْتي�ِه اْلَباِط�ُل ِم�ن َب�ْيِن ((، و  -1: ه�ود -))ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبي�ٍر  َوإِنَّ

ْن َحِكيٍم َحِميٍد َيدَ  و بما أنه كذلك ف�إن . - 42 -41:فصلت  -))ْيِه َوَال ِمْن َخْلفِِه َتنِزيٌل مِّ
في العهدين المكي و المدني معا ، و عدم ذكره ف�ي العه�د المك�ي  اسم النبي هو محمد

ال ُيغير من األم�ر ش�يئا، و م�ن ث�م ف�إن زع�م جع�يط ال يص�ح ، و محاولت�ه االس�تعانة 
 . محاولة فاشلة ، أراد بها ضرب القرآن بالقرآن و تأييد زعمه الباطل  بالقرآن هي

ّعال لم�ا و أما لماذا لم يذكر هللا تعالى اسم محمد في القرآن المكي ؟ ، فهو سبحانه ف  
أََل�ْم َيِج�ْدَك : ((قد ذك�ر نبي�ه بص�فاته ف�ي الق�رآن المك�ي ، كقول�ه ُيريد ،و حكيم خبير،و

ِحَك��م يعلمه��ا ه��و س��بحانه و ، و ل��م ي��ذكره باس��مه في��ه ، ل-6: ى الض��ح-))َيِتيم��اً َف��آَوى 
و لعلى منه�ا أن�ه أراد أن ُيب�ين للن�اس أن ه�ذا الق�رآن ل�يس انعكاس�ا لشخص�ية  .تعالى 

محمد النفسية و الخارجية ،و إنما هو كالم هللا ،و ما محمد إال عبده و رس�وله ، و ال 
قُ�ْل َم�ا َيُك�وُن  : ((ؤمر ، لقول�ه تع�الى يستطيع أن يتصرف في القرآن بنفسه إال بم�ا ُي�

ِب�ُع إِالَّ َم�ا ُي�وَحى إَِل�يَّ إِنِّ�ي أََخ�اُف إِْن َعَص�ْيُت َربِّ�ي  َل�ُه ِم�ن ِتْلَق�اء َنْفِس�ي إِْن أَتَّ لِي أَْن أَُبدِّ
أَْو  َلْيَس َل�َك ِم�َن األَْم�ِر َش�ْيٌء أَْو َيُت�وَب َعَل�ْيِهمْ ((و  ، -15:يونس -))َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم 

ُهْم َظ��الُِموَن  َبُهْم َف��إِنَّ ك��ان  -علي��ه الص��الة و الس��الم-، ف��النبي -128: آل عم��ران -))ُيَع��ذَّ
يعلم أنه لم ُيذكر في الق�رآن المك�ي ، لكن�ه ل�م ُي�دخل اس�مه في�ه ، و ال فك�ر ف�ي ذل�ك ، 

 . ألنه عبد مأمور 
ف�ي الق�رآن المك�ي و لعل منها أيضا أنه لم تُكن هناك حاجة ماسة لذكر اسم محمد     

، لك�ن عن�دما اقت�رب ،و الوق�ت ل�م يح�ن بع�د ، ألن األمر كان معروف�ا ال التب�اس في�ه 
ف�ي العه�د الم�دني  -علي�ه الص�الة و الس�الم–نهاية حي�اة النب�ي  موعد اكتمال الدين ،و

أصبح مطلوبا ذكر اسم محمد في القرآن الك�ريم ليك�ون دل�يال عل�ى اس�م نب�ي اإلس�الم 



و له�ذا وج�دنا هللا تع�الى ذك�ر اس�م محم�د ف�ي الق�رآن . و للع�الم بأس�ره لمن يأتي بعده 
م��ع علم��ه س��بحانه أن اس��م نبي��ه محم��د ، . الم��دني أرب��ع م��رات ، و م��رة باس��م أحم��د 

،  سُيحفظ أيضا في الروايات الحديثية و التاريخية المت�واترة و الص�حيحة و الض�عيفة
 .  و سنذكر بعضها فيما يأتي إن شاء هللا تعالى

عليه -خرافة تغيير النبي ُتبطل ،كثيرة و متنوعة صحيحة و خامسا إنه توجد شواهد  
أوله��ا إن العلم��اء . الس��مه م��ن قُ��ثم إل��ى محم��د ف��ي العه��د الم��دني  -الص��الة و الس��الم

محمد بن عبد هللا ب�ن : المختصين في األنساب اجمعوا على أن اسم النبي و نسبه هو 
و نس�به ه�ذا معل�وم الص�حة عن�دهم ب�ال . إل�خ ...افعبد المطلب بن هاشم ب�ن عب�د من�

290Fخالف

1  . 
ك��ان ُيع��رف من��ذ  -ص��لى هللا علي��ه و س��لم–يتمث��ل ف��ي أن النب��ي  و الش��اهد الث��اني   

ص��غره باس��م محم��د ، فعن��دما ك��ان ف��ي البادي��ة عن��د مرض��عته حليم��ة الس��عدية ، ك��ان 
291Fالناس باسم محمدمعروفا بين 

2  . 
   
ن�ه توج�د رواي�ات مكي�ة ص�حيحة ُتثب�ت أن رس�ول هللا ك�ان و الشاهد الثالث مف�اده أ   

جر إل�ى معروفا عند المسلمين و الكفار باسم محم�د ، و ك�انوا ُينادون�ه ب�ه قب�ل أن ُيه�ا
ل�ئن رأي�ُت : (( يتضمن أقواال ألبي جهل يقول فيه�ا أولها، نذكر منها طائفة . المدينة 

292F))محمدا يصلي عند الكعبة ألطأن رأسه 

عفر محمد وجهه ب�ين أظه�ركم هل يُ ((  و. 3
((293F

294F))أل��م أنه��ك أن تص��لي ي��ا محم��د (( و .  4

ج��زور بن��ي  أيك��م يج��يء بس��لى(( و .  5
295F))فالن ، فيضعه على ظهر محمد إذا صلى 

6  . 
  

ك�ان ل�ه  -رض�ي هللا عن�ه -الصحابي خباب ب�ن األرث و الرواية الثانية مفادها أن    
و هللا ال أقض�يك : (( نه دينه ، فقال له دّين على العاص بن وائل ، فجاء إليه يطلب م

296F))و هللا ال أكفر بمحمد : حتى تكفر بمحمد ، فقال له 

7  . 
 -الرواية الثالث�ة مفاده�ا أن�ه ف�ي حادث�ة بيع�ة العقب�ة ك�ان العب�اس ب�ن عب�د المطل�بو   

ي��ا معش��ر الخ��زرج إن : (( م��ن ب��ين الحاض��رين ، فك��ان مم��ا قال��ه  -رض��ي هللا عن��ه
297F...)) د علمتم ، و قد منعناه محمدا منا حيث ق

8  
علي��ه الص��الة و -مفاده��ا أن��ه لم��ا خ��رج النب��ي -و ه��ي الرواي��ة الرابع��ة -و آخره��ا   

 مه��اجرا إل��ى المدين��ة خفي��ة ، خرج��ت ق��ريش تبح��ث عن��ه ،و رص��دت أم��واال -الس��الم
298Fلمن يأتي بمحمد مغرية

  . هكذا ذكرت الرواية ،و لم تقل أن قريشا طلبت قُثما .  9
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قطع��ي دام��غ ُيب��ُت أن اس��م النب��ي ف��ي العه��د يتمث��ل ف��ي دلي��ل م��ادي  اهد الراب��عو الش��  
 -عليه الصالة و السالم-قُثما ، و هو الرسالة التي بعثها النبيالمكي هو محمد و ليس 

إلى النجاشي ملك الحبشة ، يدعوه فيها إلى اإلس�الم ،و ُيعّرف�ه بنفس�ه ،و  بموقف�ه م�ن 
بس�م هللا ال�رحمن : (( اس�مه محم�دا ، و مطلعه�ا ه�و ، ذكر فيه�ا  -عليه السالم-عيسى

من محمد رسول هللا إلى النجاشي عظيم الحبشة سالم على م�ن اتب�ع اله�دي الرحيم ، 
و ه�ذه الرس�الة عث�ر عليه�ا المستش�رق د م دنل�وب و نش�رها ف�ي ... )) . ، و أما بعد 

د م��ادي عل��ى فه��ذه الرس��الة ش��اه.  299F1م 1940الجمعي��ة الملكي��ة اإلنجليزي��ة س��نة مجل��ة
 . بطالن خرافة هشام جعيط  

الخ��امس فيتعل��ق بوثيق��ة الص��لح الت��ي عق��دها رس��ول هللا م��ع ممث��ل و أم��ا الش��اهد       
عليه الصالة -هجرية ، فكان مما جرى فيها أن النبي 6قريش في صلح الحديبية سنة 

. س�لم اكتبوا هذا م�ا قاض�ى علي�ه محم�د رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و : و السالم قال 
ال نقر به�ا ، فل�و نعل�م أن�ك رس�ول هللا م�ا منعن�اك ، : (( فاعترض ممثل قريش بقوله 
أن�ا رس�ول هللا ،و أن�ا محم�د ب�ن : (( ، فقال رس�ول هللا )) لكن أنت محمد بن عبد هللا 

300F))عب��د هللا 

فالوثيق��ة تض��منت ش��هادتين ، األول��ى ش��هادة رس��ول هللا بأن��ه محم��د ب��ن .  2
و . دق المصدوق ،و لو كان ب�ّدل اس�مه ألنك�ر علي�ه وف�د ق�ريش عبد هللا ،و هو الصا

محم�د ب�ن  ه�و النب�ي اسم وفد قريش التي تضمنت اعترافا منهم بأنالثانية هي شهادة 
و ب��ذلك اتفق��ت . عب��د هللا ، فالوف��د ل��م ينك��ر علي��ه اس��مه و نس��به ، إنم��ا أنك��ر نبوت��ه 

بد هللا ،و لو كان غّير اسمه الشهادتان على أن اسم رسول هللا و نسبه هو محمد بن ع
من قثم إلى محمد على حد زعم جعيط ، ف�إن وف�د ق�ريش ال يس�كت ع�ن ذل�ك أب�دا ،و 
سيجد فرصة مواتية لكشفه و التشهير به ، لكن كل ذلك لم يحدث ، و الوفد ه�و ال�ذي 

  .  محمد بن عبد هللا : أمر بأن يكتب النبي اسمه و نسبه ، و هو 
عل��ق بش��هادة أب��ي س��فيان عن��د اإلمبراط��ور البيزنط��ي هرق��ل ، و الش��اهد الس��ادس يت   

علي��ه -و ذل��ك أن��ه عن��دما أرس��ل النب��ي. عل��ى ص��حة نس��ب النب��ي محم��د ب��ن عب��د هللا 
رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى اإلسالم، كان أبو س�فيان موج�ودا  -الصالة و السالم

ول هللا ، فلم��ا ألهم ع��ن رس��ف��ي الش��ام ، فأرس��ل هرق��ل  إلي��ه و أص��حابه ب��المجيء ليس��
م�ن محم�د عب�د هللا : (( كان مما جاء فيه�ا  و قرأ على الحاضرين الرسالة ، حضروا

و دعوت�ه و  -الصالة و الس�المعليه -ثم سألهم هرقل عن نسب النبي...)) . و رسوله 
و عن�دما س�أله ع�ن . أتباعه ، فكان مم�ا قال�ه أب�و س�فيان أن اخب�ره بأن�ه يع�رف نس�به 

301Fن قريشا لم تكن تتهمه بالكذبأخالقه ، أخبره بأ

فلو كان رسول هللا ق�د غّي�ر اس�مه .  3
،و عل�يكم  إن هذا الرجل كذب على أص�حابه و قوم�ه: اسمه ألخبره بذلك ، و قال له 

لك�ن ه�ذا ل�م يح�دث ،و ج�رى خالف�ه . أيضا ، فقد كان اسمه قُثما و غّي�ره إل�ى محم�د 
ف��ي  -ص��الة و الس��المعلي��ه ال–عن��دما ش��هد أب��و س��فيان و أص��حابه عل��ى ص��دق النب��ي 

لكن جعيطا ال ُيب�الي بالحق�ائق التاريخي�ة ،و إنم�ا . ذكره السمه ، مع شدة عداوتهم له 
 . يهمه أنه يختلق الحوادث ،و يتعلق بالظنون و األوهام ، لتأييد مزاعهم الخرافية 
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غي�ر اس�مه م�ن قُ�ثم  -عليه الصالة و الس�الم-و الشاهد السابع مفاده أن لو كان النبي  
ب��ين  ايدش��د اض��جة كبي��رة ، و معارض��ة قوي��ة ،و اس��تنكارل��ى محم��د ، ألح��دث ذل��ك إ

،و  محن��ة كبي��رة أيض��ا ،و لجل��ب ل��هنص��ارى ، و المن��افقين و المش��ركين اليه��ود و ال
،و ال أث�ر ل�ه ف�ي لكن كل ذل�ك ل�م يح�دث . ألحدث أزمة داخلية بين المسلمين أنفسهم 

يمكن أن ٌيقدم النبي على تغيير اس�مه و و ال . الروايات الصحيحة و ال الضعيفة معا 
-في إثارة المشاكل للنبي و الطع�ن في�ه ال يستغل اليهود و النصارى و المنافقون ذلك

وا حريصين ج�دا عل�ى ض�رب دع�وة اإلس�الم بك�ل و قد كان.  -عليه الصالة و السالم
بتغيي�ر القبل�ة ما يملكون ، و قد رأينا ما فعله اليهود و المنافقون عندما أمر هللا تع�الى 

و بم�ا أن ه�ؤالء ل�م تص�در م�نهم أي�ة معارض�ة . من بيت المقدس إل�ى مك�ة المكرم�ة 
، فإن هذا دليل على أن دعوى تغيي�ر االس�م  -عليه الصالة و السالم-تتعلق باسم النبي

 . ما هي إال خرافة من خرافات هشام جعيط 
 

اليه���ود و النص���ارى و  أن الكف���ار م���ن المش���ركين و ف���ادهالث���امن فم دأم���ا الش���اه و   
و ُينادون��ه باس��م محم��د ، ،وال  -علي��ه الص��الة و الس��الم-المن��افقين ك��انوا يس��مون النب��ي

و ل�و ك�ان غّي�ر اس�مه م�ن قُ�ثم إل�ى . توجد رواي�ة ُتش�ير إل�ى أنه�م ك�انوا ُينادون�ه بقُ�ثم 
فإن هؤالء الكفار لن ُيسايروه في ذل�ك،و س�ُينكرون علي�ه  -حسب زعم جعيط–محمد 
، و ألن اس�مه الجدي�د ُيش�ير  م�ن جه�ة يبقون يسمونه باسمه القديم للطع�ن في�ه ذلك ،و

، فكي��ف يبق��ون  م��ن جه��ة اخ��رى إل��ى النب��وة الُمبّش��ر به��ا ،و ه��م ينك��رون نبوت��ه أص��ال
و أما الشواهد التي ُتثبت أنهم كانوا يسمونه محمدا فكثيرة ، منه�ا ! . يسمونه محمدا ؟

كان�ت تس�مي رس�ول هللا  -هدين المكي و المدنيفي الع-إنه صحت الروايات أن قريشا
302Fبمحمد

: فق�ال ل�ه  -علي�ه الص�الة و الس�الم-يهود م�ّر ب�النبيحد أحبار الو منها إن أ.  1
ف��أنكر علي��ه الص��حابي ثوب��ان م��ولى رس��ول هللا عن��دما ن��اداه . الس��الم علي��ك ي��ا محم��د 

303Fإنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله: فقال له اليهودي . باسمه 

فهذه شهادة دامغة .  2
 . لنبي الذي سماه به أهله من أحد علماء اليهود بأن اسم محمد هو االسم الحقيقي ل

ص�لى هللا علي�ه و –و الشاهد الثامن يتعلق بجماعة من أهل الكتاب آمن�ت بالرس�ول   
: (( ، منهم من آمن به في الفترة المكية ،و قد سجل القرآن ذلك في قوله تع�الى  -سلم

أنزلن��ا إلي��ك الكت��اب ، فال��ذين آتين��اهم الكت��اب ُيؤمن��ون ب��ه، و م��ن ه��ؤالء م��ن  و ك��ذلك
ف��ي -فه��ؤالء الكت��ابيون آمن��وا ب��النبي)) . ُي��ؤمن ب��ه ، و م��ا يجح��د بآياتن��ا إال الك��افرون 

لما عرفوا من الحق من خالل صفاته التي يجدونها عن�دهم ف�ي كت�بهم ،  -العهد المكي
أن اسمه في العهد المكي كان محمدا و  يعني و هذاأصله ، و ختم النبوة ،  كاسمه ،و

    .ليس قُثما ، فلو كان قُثما ما آمنوا به ، ألن اسمه عندهم هو محمد و ليس قُثما 
ف�ي العه�د الم�دني ، فه�م  -علي�ه الص�الة و الس�الم-و أما الكتابيون الذين آمنوا بالنبي  

أش�ار الق�رآن الم�دني إل�ى  كثيرون و قد سبق ذكر بعضهم في المبحث الس�ابق ، و ق�د
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم ب�ه ُيؤمن�ون    تتل�ى عل�يهم    : (( بعضهم كقوله تعالى 

فلو كان النبي غّير اسمه في الفترة المدنية م�ن قُ�ثم إل�ى محم�د ، فه�ذا أم�ر )) . قالوا  

                                                 
 . 159،  144: صحيح السيرة ، ص: األلياني .  1892: ص 2الصحيح ، ج : و مسلم .  346،  341: ص 1الصحيح ، ج : لبخاري ا 1
 .  252: ص 1نفس المصدر ، ج : مسلم  2



ن أن اس�مه لم�وسيسمع به كل الناس ، و من ثم ال ُيؤمن به ه�ؤالء الكت�ابيون ألنه�م يع
الذي -الحقيقي هو قُثم ، و ليس محمدا الذي ُتبشر به كتبهم ، فيتبين لهم أن هذا الرجل

كم�ا آم�ن  -و بما أنهم آمنوا ب�ه. مغالط و محتال و دجال ، فال ُيؤمنون به  -بّدل اسمه
فه��ذا يعن��ي أن ه��ذا الرج��ل ه��و النب��ي محم��د الموع��ود  -ب��ه إخ��وانهم ف��ي العه��د المك��ي

 .،و أنه لم ُيغّير اسمه عليه الصالة و السالم  الصادق األمين
فيتعل��ق ب��دليل م��ادي ق��وي ، يتمث��ل ف��ي  -و ه��و التاس��ع –و أم��ا الش��اهد األخي��ر      

م ، ف�ي ثالث�ة مجل�دات  1957 -47مخطوطات البحر الميت التي اُكتشفت بين س�نتي 
تع�ود  كبار ، ُوجدت في خربة قمران ق�رب البح�ر المي�ت ، و ه�ي لطائف�ة م�ن اليه�ود

و هذه المخطوط�ات بّش�رت بمج�يء . إلى مئة سنة قبل الميالد ، و إلى مئة سنة بعده 
ف�ذكرت خ�اتم . بذكر أوص�افه الت�ي تص�دق علي�ه  -عليه الصالة و السالم-النبي محمد

النبوة ، و تاريخ ميالده بأكثر من طريق ، و أنه من نسل إبراهيم ، و انه يخ�رج م�ن 
األمر ، ثم يتبعونه، و أنه ُمحرر أبناء إبراهيم  ونه في أولالمشركين الذين ُيكّذب وسط

304Fمن الوثنية ،و غير ذلك من الص�فات

و ه�ذه األوص�اف تنطب�ق تمام�ا عل�ى النب�ي .   1
من جهة ،و ُتثبت صدق م�ا قال�ه الق�رآن الك�ريم م�ن أن  -عليه الصالة و السالم-محمد

فل�م .ه فيها من جه�ة أخ�رى النبي محمد بّشرت به الكتب السابقة ،و أنه مذكور بصفات
بحاج�ة إل�ى تغيي�ر اس�مه ليك�ون النب�ي الموع�ود ،  -عليه الصالة و السالم-يكن محمد 

كان حقا هو النب�ي الخ�اتم بش�هادة الق�رآن و الت�اريخ ، و العق�ل و العل�م ، و كت�ب ألنه 
 .  أهل الكتاب

  
ه�و محم�د ف�ي  – علي�ه الص�الة و الس�الم-اسم النب�ي و ختاما لهذا المبحث يتبين أن   

 و أم�ا. العهدين المكي و الم�دني بش�هادة الق�رآن و الت�اريخ كت�ب اليه�ود و النص�ارى 
نب�ي الُمبش�ر ب�ه غّير اسمه من قُثم إلى محمد ليكون ه�و اللنبي زعم هشام جعيط بأن ا

،و عص�به و أنانيت�هاط�ل ، و خراف�ة تعل�ق به�ا إش�باعا لتفي إنجيل ُيوحنا ، فهو زع�م ب
األول�ى خراف�ة أن االس�م الحقيق�ي للنب�ي ه�و : بناها على خرافتين .  و ضالله جحوده

قُثم ، و الثانية خرافة تأثر النبي بكتب أهل الكتاب ، فأوصلته الخرافتان تل�ك الخراف�ة 
 . ، التي كذب بها على هللا و رسوله ،و على نفسه والتاريخ و الناس كلهم  

  :خرافة تعرض القرآن الكريم للتحريف: ثالثا 
زعم الكاتب هشام جعيط أنه ُيحتمل أن يكون القرآن قد تع�ّرض للتحري�ف بالزي�ادة    

هل وقعت زيادات في ص�لب ال�نص القرآن�ي : و قد عّبر عن ذلك بقوله و النقصان ، 
بإقح��ام كلم��ات ،و عب��ارات ل��م ي��ذكرها الرس��ول، أو حص��ل إس��قاط ل��بعض العب��ارات 

م��ثال : أن ه��ذا ُمحتم��ل ف��ي ح��االت قليل��ة رأي��ي: (( ث��م ق��ال . ُنس��يت ، أو ل��م ُتس��جل ؟
و .، ال تنس��جم م�ع نس��ق اآلي�ة الت��ي ُوض�عت فيه��ا " و أم�رهم ش��ورى بي�نهم " عب�ارة 

" أم�رهم " كم�ا ال ن�رى م�اذا يك�ون . معروف أن عثمان نفسه اُنتخب بعملية ش�ورى 
 و ال نس�تبعد ك�ذلك أن آي�ات قرآني�ة. هذا ، أي حكم المسلمين ألنفسهم في زمن النبي 
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تك�راراً بس�بب ص�يغته الش�فوية  ن في القرآنعيد ذكر بعضها مرتين ، ُخصوصا و أأُ 
305Fو زعم أيضا أن محمدا كان ُيثري النص القرآني بتعميقه له)) . األولى 

1  . 
ف��ي الفص��ل  -و قول��ه ه��ذا زع��م باط��ل و خراف��ة كبي��رة ، ألن��ه أوال س��بق أن بين��ا    

لق��ول بتع��رض الق��رآن الك��ريم للتحري��ف باألدل��ة الدامغ��ة و القاطع��ة بط��الن ا -األول
لكنن��ا م��ع ذل��ك س��نتتبع م��زاعم جع��يط الخرافي��ة . بالزي��ادة و النقص��ان ، أو بهم��ا معه��ا 

 . لنرد عليها وفق المنهج الذب بدأنه في الرد على خرافاته 
و ثاني��ا إن��ه ل��م يق��دم دل��يال تاريخي��ا ص��حيحا وال ض��عيفا لتأيي��د زعم��ه ، و ال أي��ده   

و إنم�ا افت�رض احتم�اال . حيح مبني عل�ى مق�دمات عقلي�ة ص�حيحة باستنتاج عقلي ص
ا بامكانية أن يكون القرآن قد تعّرض للتحريف ، و هذا ل�يس دل�يال ، و إنم�ا ه�و نظري

مج��رد ف��رض نظ��ري ُيقابل��ه احتم��ال آخ��ر بامكاني��ة أن يك��ون الق��رآن ل��م يتع��رض ألي 
باحتمال�ه دون اآلخ�ر إال تحرف ، و عليه فإن االحتمالين يتساويان ،و ال يصح األخذ 

إذا ق��ام ال��دليل الص��حيح ال��ذي ُيثبت��ه ؛ و ه��ذا ل��م يح��دث، ألن جعيط��ا ل��م يق��دم دل��يال 
حيحا و ال ضعيفا ُيؤيد به زعمه ، و نسي أو تناسى أن االحتمال النظ�ري ش�يء ، ص

من دليل صحيح ُيبت حدوث�ه ف�ي  -لألخذ به–و وحدوثه في الواقع شيء آخر، فال بد 
 . الواقع 

و ثالث��ا إن س��ياق آي��ة الش��ورى ، و الج��دوى منه��ا ، ل��يس كم��ا زع��م جع��يط الُمغ��الط    
 و ذلك أن س�ياق اآلي�ة.المفتري على القرآن الكريم و على الفهم الصحيح و السليم له 
و ال��ذين يجتنب��ون : (( ُيبط��ل زعم��ه جمل��ة و تفص��يال ،و ه��و واض��ح م��ن قول��ه تع��الى 

و أم���رهم ش���ورى بي���نهم ، ومم���ا ...   وا كب���ائر اإلث���م و الف���واحش ،و إذا م���ا غض���ب
فاآلي�ة واض�حة م�ن أنه�ا وردت ض�من آي�ات ح�ددت )). رزقناهم      ه�م ينتص�رون 

أم�ورهم الديني�ة بعض صفات المؤمنين الصادقين ، منها ممارستهم للشورى ف�ي ك�ل 
و الدنيوية معا ، و هي تنسجم تم�ام االنس�جام م�ع اآلي�ات الت�ي وردت فيه�ا، ف�ال خل�ل 

و لكن هشام جعيط المفتري على القرآن هو الذي اختلق زعمه . ال اضطراب  فيها و
 . بنى عليه خرافته 

و أما زعمه بأنه ال معنى من ورود آية الشورى زمن النبي ، ألن زم�ن تطبيقه�ا ال   
يكون في عهده و إنما بعد وفاته عندما يكون المسلمون في حاجة إليها ،و من ثم ف�إن 

أولهما إن المس�لمين ك�انوا : في القرآن ، هو زعم باطل ألمرين  هذه قد تكون أقحمت
حقا في حاجة إلى أية الشورى لُيطبقوها في حياتهم كله�ا ف�ي عالق�اتهم فيم�ا بي�نهم ،و 

نين مة م�ن ص�فات الم�ؤ، فكان�ت ص�ف -الصالة و الس�المعليه –في عالقتهم مع النبي 
علي�ه الص��الة و -ي�ا زم��ن النب�يالت�ي م�دحهم هللا به��ا ، م�ن جه�ة ، و ق��د مارس�وها عمل

ة ُيشاورهم في ُمختلف شؤون المسلمين ،و ه�ذا ثاب�ت ف�ي الس�يرة النبوي� فكان -السالم
فاآلية خاطبت الجميع،و ليست خاصة بالحكم و اإلمام�ة بع�د رس�ول .من جهة أخرى 

هللا ، كما أراد ُيوهمنا به هشام جعيط ،و إنما هي تشمل كل أمور المس�لمين ف�ي حي�اة 
 . ي و بعده عليه الصالة و السالم النب
و األمر الثاني إنه على ف�رض أنه�ا تخ�ص الحك�م و اإلمام�ة بع�د رس�ول هللا ، فه�ذا   

الكرم ،و إنم�ا ه�و دلي�ل عل�ى أن�ه تش�ريع إله�ي  ليس دليال على أنها ُمقحمة في القرآن
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لص�الة علي�ه ا-ع�د نبيه�اتسير عليه ب ُمسبق للمنهج الذي يجب على األمة اإلسالمية أن
 . ،و هذا من ضروريات اكتمال دين اإلسالم  -و السالم

 
و رابع��ا إن زعم��ه بأن��ه ال ُيس��تبعد أن تك��ون آي��ات قرآني��ة أُعي��د ذكره��ا م��رتين ،    

خصوص�ا و أن ف�ي الق�رآن تك�رارا بس�ب ص��يغته الش�فوية األول�ى ، فه�و زع�م باط��ل 
اريخي��ا أن الق��رآن ألن الثاب��ت ت. م��ردود عل��ى ص��احبه ، بن��اه عل��ى أوهام��ه و ظنون��ه 

الكريم له مرحلة واحدة طيل�ة العه�د النب�وي كل�ه ، جمع�ت ب�ين الص�يغتين المكتوب�ة و 
علي��ه الص��الة و -ألن النب��ي. الش��فوية المحفوظ��ة عل��ى ظه��ر قل��ب ، ف��ي وق��ت واح��د 

حريص�ا عل�ى كتابت�ه عن�د نزول�ه مباش�رة ، و  و بت�دوين الق�رآن ك�ان م�أمورا -السالم
306Fة و الس��الم ت��رك الق��رآن محفوظ��ا ك��امال كتاب��ة و حفظ��اعن��دما ُت��وفي علي��ه الص��ال

1  .
فالقرآن إذاً لم يعرف مرحلة شفوية مُنفصلة عن التدوين و الحف�ظ و العناي�ة المحكم�ة 

 . به 
و أما ما ذكره عن التكرار في القرآن ، فإن التكرار الموجود فيه ل�يس س�ببه آي�ات    

ا هو تكرار ه�ادف مقص�ود م�ن اج�ل و إنم. أُعيد كتابتها مرتين على حد زعم جعيط 
ْكَرى : ((، ين�درج ض�من قول�ه تع�الى  أهداف تربوية إيمانية و أخالقية �ْر َف�إِنَّ ال�ذِّ َوَذكِّ

ف��ال تع��الى ه��و ال��ذي ه��و ال��ذي اخت��ار أس��لوب . -55: ال��ذاريات -))َتنَف��ُع اْلُم��ْؤِمِنيَن 
َل أَْحَس�: ((التكرار في القرآن ، لقول�ه س�بحانه  ُ َن�زَّ َث�اِنَي هللاَّ َتَش�اِبهاً مَّ َن اْلَح�ِديِث ِكَتاب�اً مُّ

فالتكرار في القرآن ل�يس خط�أ و ال  - 23: الزمر -))َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن 
عبثا ،و ال حشوا من الكالم ،و إنما هو تكرار تربوي ُمحكم ه�ادف ، ال يأتي�ه الباط�ل 

 . يقلب الحقائق و يفهما على هواه لكن جعيطا ُيريدها عوجا ، ف. أبدا 
    
ك�ان ُيث�ري الق�رآن بتعميق�ه ل�ه، فه�و  –عليه الصالة و السالم -و أما زعمه بأن النبي 

و افتراء على رسول هللا و اتهام له بأنه كان يتص�رف ف�ي الق�رآن  زعم باطل أيضا ،
الص�واب  إنه لم يذكر دل�يال ص�حيحا و ال ض�عيفا ُيؤي�د ب�ه زعم�ه ، و. من عند نفسه 

الق�رآن  متن لم يكن له أي تصّرف في -عليه الصالة و السالم-خالف ذلك تماما، ألنه
و ال تهج�ل ب�ه    (( ، و )) فإذا قرأن�ه ف�اتبع قرآن�ه    (( إال بما ُيؤمره ، لقوله تعالى ك 

م�ا يك�ون ل�ي ان أبدل�ه م�ن (( ، و )) يا أيها الرسول بلّغ ما أن�زل إلي�ك     (( ، و )) 
فزعم�ه ه�ذا ه�و افت�راء عل�ى الق�رآن و الت�اريخ و النب�ي ، ال�ذي ل�م )).    نفسي تلقاء 

يك��ن تص��ّرفه ف��ي الق��رآن إال ف��ي تدوين��ه و تحفيظ��ه و تعليم��ه ،و تبي��ين ناس��خه م��ن 
فالقرآن إذا لم يتعرض إلى التحريف أب�دا خ�الف م�ا أراد أن . منسوخه بأمر من ربه 

 . ح و ال ضعيف ُيوهمنا به هشام جعيط من دون أي دليل صحي
 

 : ؟ هل كان محمد عالما عبقريا: رابعا 
زعم هشام جعيط أن النبي جمع ب�ين العل�م و اإلله�ام و ال�وحي، ال�ذي ه�و أكث�ر م�ن   

ث���م س���ّواه بغي���ره م���ن كب���ار مؤسس���ي األدي���ان،و أن���ه ال وج���ود ف���ي الواق���ع . اإلله���ام 
ما سبقهم من الدين ، دون معرفة عميقة بتراثهم و بثقافتهم ،و ب (( لمؤسسين كبار من
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. كبوذا و عيسى، و كالهما ُولد في مكان ناٍء ، األول في النيب�ال،و األخ�ر ف�ي الجلي�ل
العظ��يم ، لكون��ه متح��ررا م��ن  و االبتع��اد ع��ن المرك��ز م��ع العبقري��ة ي��أتي بالش��يء 

ف���ي نوي���ل كن���ت ، و لنت���ذكر هن���ا اب���ن خل���دون،و عما. رالض���غوط ، فينطل���ق الفك���
ذ هذا األخير في باريس أو لندن م�ا خ�رج من�ه م�ا خ�رج لو ُول و. كونيغسبرغ النائية 

((307F

1   . 
عالما من العلماء ،  -عليه الصالة و السالم-واضح من كالمه أنه جعل النبي محمد   

و عبقريا م�ن العب�اقرة ، و ُملهم�ا م�ن الُملهم�ين ، و س�ّواه بكب�ار مؤسس�ي األدي�ان ،و 
يختل�ف ع�ن م�ا ج�اء ب�ه العب�اقرة و العلم�اء  فّسر ما جاء ب�ه النب�ي تفس�يرا بش�ريا ، ال

و كالم�ه ه�ذا باط�ل م�ردود علي�ه ، و خراف�ة . الكبار ، كابن خلدون و ايمانويل كنت 
ك�ان  -عليه الصالة و الس�الم–ألنه أوال إنه حقا أن النبي محمد . من خرافاته الكثيرة 

خ ، لكمن��ه ل��م يك��ن ل��إ... عظيم��ا، و ذكي��ا ، و فطن��ا ، و قائ��دا ُمحنك��ا ،و ُمربي��ا ناجح��ا 
عالما و ال ُملهما و ال عبقريا ، و إنما كان نبيا رسوال أميا ، أكرمه هللا تع�الى ب�النبوة 

َما أََنا َبَش�ٌر قُ  ((: ،و اختاره لها بفضله و كرمه، و عنايته و حكمته ، لقوله تعالى  ْل إِنَّ
َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد  ْثلُُكْم ُيوَحى إَِليَّ أَنَّ �ِه َفْلَيْعَم�ْل َعَم�ًال َص�الًِحا مِّ َفَمن َك�اَن َيْرُج�و لَِق�اء َربِّ

��ِه أََح��ًدا ِ َوالَّ��ِذيَن ((و    -110/س�ورة الكه��ف -} َوَال ُيْش�ِرْك ِبِعَب��اَدِة َربِّ ُس��وُل هللاَّ ��ٌد رَّ َحمَّ مُّ
اء َعَل���ى اْلُكفَّ���اِر ُرَحَم���اء َبْي���َنُهمْ  َل���ُم َحْي���ُث َيْجَع���ُل ّهللاُ أَعْ (( -29:الف���تح  -)) َمَع���ُه أَِش���دَّ

َبْع�َد الَّ�ِذي (( و -87:اإلس�راء-))نَّ َفْض�َلُه َك�اَن َعَلْي�َك َكِبي�راً إ((-24:األنعام -))ِرَساَلَتهُ 
َوأَنَزَل ّهللاُ َعَلْي�َك (( -120:البقرة-))َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ّهللاِ ِمن َولِيٍّ َوالَ َنِصيٍر 

: النس��اء -))َوَعلََّم�َك َم��ا َل�ْم َتُك��ْن َتْعَل�ُم َوَك��اَن َفْض�ُل ّهللاِ َعَلْي��َك َعِظيم�اً  اْلِكَت�اَب َواْلِحْكَم��ةَ 
ْه�ِدي ِب�ِه َم�ْن ((، و -113 َما ُكن�َت َت�ْدِري َم�ا اْلِكَت�اُب َوَال اْإلِيَم�اُن َوَلِك�ن َجَعْلَن�اهُ ُن�وراً نَّ

�َك َلَتْه�ِدي إَِل�ى ِص�َراٍط  َشاء ِمْن ِعَباِدَن�ا َوإِنَّ ْس�َتقِيٍم نَّ َوَم�ا ُكن�َت ((و  -52: الش�ورى -))مُّ
ْرَت�اَب اْلُمْبِطلُ�وَن  ُه ِبَيِميِن�َك إِذاً الَّ . -48: العنكب�وت -))َتْتلُو ِمن َقْبلِِه ِمن ِكَتاٍب َوَال َتُخطُّ

كان أمي�ا ال يق�رأ و ال يكت�ب ، و ل�م يك�ن مطلع�ا  -عليه الصالة و السالم-فالنبي محمد
خ��ا، س��بق بيان��ه ف��ي ات��ه ، و ه��ذا أم��ر ثاب��ت ش��رعا و تاريعل��ى عل��وم عص��ره و ديان

لك��ن جعيط��ا أغف��ل ك��ل تل��ك الحق��ائق الش��رعية و التاريخي��ة ،و بن��ى . الفص��ل األول 
خرافته على األوهام و الظنون و التعصب للباطل ، إنكارا لنبوة محمد و جح�ودا به�ا 

ب�ين النب�ي و  و علي�ه ف�إن تس�ويته. ، من دون أن ُيقدم أي دليل ص�حيح و ال ض�عيف 
 . كبار العلماء و عباقرتهم ، هي تسوية باطلة شرعا و تاريخا و عقال 

و ثانيا إنه ال تصح التسوية بين م�ا ي�أتي ب�ه النب�ي ،و ب�ين م�ا ُينتج�ه العلم�اء ، م�ن    
ألن النب�ي ي�أتي ب�الوحي م�ن هللا . حيث المصدر ، و ال من حيث نوعية ما ي�أتون ب�ه 

و أم�ا الع�الم الكبي�ر . و إكرامه بالنبوة من دون أي دخل من�ه تعالى بعد اصطفائه له ،
و العبق��ري المب��دع فهم��ا كب��اقي أه��ل العل��م ، ي��أتي علمه��م ثم��رة لق��دراتهم الذاتي��ة ،و 

 .و اجتهاداتهم في البحث ، و الكشف،و اإلبداع نشاطاتهم 
 

أساس�ي و  و أما من حيث نوعية و قيمة ما يأتي به كل من النبي و العالم، فالفرق    
علي��ه الص��الة و -ف��الوحي ال��ذي ج��اء ب��ه نبين��ا. كبي��ر ج��دا ، بس��بب اخ��تالف المص��در 
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ه��و ك��الم هللا المعج��ز الكام��ل ، ال��ذي ال يأتي��ه الباط��ل أب��دأ ،و ال يس��تطيع أن  -الس��الم
يأتي أي مخلوق و لو اجتمع اإلنس و الجن على ذلك م�ا آت�وا ب�ه ،و ل�و ك�ان بعض�هم 

لعلماء ، فهو علم نسبي في متن�اول ك�ل أه�ل العل�م ،و ه�و و أما علم ا. لبعض ظهيرا 
 . ثمرة لنشاطهم فيه الخطأ و الصواب معا 

 -عليهم�ا الص�الة و الس�الم-قد افترى عل�ى محم�د و عيس�ى -أي جعيط-و هو أيضا   
فهذا زع�م باط�ل، و افت�راء عل�ى الش�رع و . ديان عندما جعلهما من كبار مؤسسي األ

انا نبيين رسوليين ،و جاءا برسالة إلهية واحدة ،و ل�م ي�أت ك�ل هما كالتاريخ معا ، ألن
َن : ((منهما بدين جديد ،و إنما جاءا بدين واحد هو اإلسالم ، لقوله تعالى  َشَرَع َلُكم مِّ

�ْيَنا ِب�ِه إِْب�َراِهيَم َوُموَس�ى َوعِ  ى ِبِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إَِلْيَك َوَم�ا َوصَّ يِن َما َوصَّ يَس�ى الدِّ
ُ َيْجَتِب�ي إِلَ  قُوا فِيِه َكُبَر َعَل�ى اْلُمْش�ِرِكيَن َم�ا َت�ْدُعوُهْم إَِلْي�ِه هللاَّ يَن َوَال َتَتَفرَّ ْي�ِه أَْن أَقِيُموا الدِّ

يَن ِعن�َد ّهللاِ اإلِْس�الَُم ((و  -13: الشورى -))َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َمن ُيِنيُب  -))إِنَّ ال�دِّ
 . -19: آل عمران 

 
و ثالثا إن�ه ال عالق�ة لظه�ور النب�وة بالزم�ان و البيئ�ة ، ألن النب�وة ق�د تظه�ر ف�ي أي   

ليس��ت إف��رازا لألوض��اع  -أي النب��وة–زم��ان و ف��ي أي مك��ان ، و بمعن��ى آخ��ر إنه��ا 
ف��إذا ك��ان لتغي��ر . البش��رية و الطبيعي��ة كم��ا أراد أن ُيوهمن��ا ب��ه المغ��الط هش��ام جع��يط 

، ف�إن ه�ذا األم�ر ال لعلم�اء،و تن�ّوع إنت�اجهم و إب�داعهم البيئة تاثير كبي�ر ف�ي ظه�ور ا
ألن النب�وة ال ُتكتس�ب ،و األنبي�اء ظه�روا ف�ي . دخل له في ظه�ور النب�وة م�ن ع�دمها 

 . مناطق متنوعة من العالم ، و دينهم واحد 
و أما قوله بأن االبتعاد عن المراكز الحضارية م�ع وج�ود العبقري�ة ، ي�أتي بالش�يء   

ذا أمر ال دخل له في النبوة أبدا من جه�ة ن و ه�و أم�ر نس�بي أله�ل العل�م العظيم ، فه
ألن اإلبداع ال يتعلق بالض�رورة بالبع�د و الق�رب م�ن تل�ك المراك�ز . من جهة أخرى 

فمن الثابت أن كثيرا من عباقرة العالم و كبار علمائ�ه . ،و الواقع يشهد على ما نقول 
ب�ن الخط�اب ، و عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب ، و عم�ر ك مفكريه عاشوا الحواضر و قادته و

ن�ور ال�دين محم�ود ب�ن زنك�ي ،و ابن س�ينا ،و اب�ن عقي�ل البغ�دادي، و اب�ن الج�وزي، 
،و حس��ن البن��ا، و عب��اس اب��ن تيمي��ة ، و اب��ن ق��يم الجوزي��ة و ص��الح ال��دين األي��وبي 

 . إلخ ... محمود العقاد، و سيد قطب، 
-خرافة الوصول إلى إنكار نبوة محمدو واضح من كالمه أيضا أنه ُيريد من تلك ال  

بإيجاد تفسير بشري لما جاء ب�ه م�ن عن�د رب�ه ، ب�دعوى أن  –عليه الصالة و السالم 
و هذا زعم باطل م�ردود . ذلك يندرج ضمن إبداعات و مكتشفات العلماء و العباقرة 

عليه ، شرعا و عقال و تاريخا و علما ليس هنا تفصيل ذلك ،و ق�د س�بق ذك�ر بعض�ه 
 . 

   :خرافات تتعلق بالحديث و السيرة النبوية :خامسا
أورد هشام جعيط طائفة من الخرافات في كتابة تاريخية الدعوة المحمدية ، تتعل�ق    

بالح��ديث و الس��يرة النبوي��ة ، م��ن دون أن ُيؤي��دها ب��أي تحقي��ق علم��ي ص��حيح ،و ال 
ه�ا عّب�ر عنه�ا ن�ذكر منه�ا ث�الث خراف�ات ، أول. رواية تاريخية صحيحة و ال ضعيفة 



ث��م )). و األق�رب أن االهتم�ام بالح��ديث ل�م يك�ن موج��ودا ف�ي الق�رن األول : (( بقول�ه 
308Fأحال في الهامش إلى كتاب للمستشرق شاخت

1  . 
و قوله هذا زعم باطل شرعا و عقال و تاريخا ، فأما شرعا فإن القرآن الك�ريم أم�ر   

ُس�وُل : ((تع�الى  في آيات كثي�رة بوج�وب األخ�ذ بالس�نة النبوي�ة ، كقول�ه َوَم�ا آَت�اُكُم الرَّ
َ َش�ِديُد اْلِعَق�اِب  َ إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ َف�الَ ((و  -7: الحش�ر -))َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ

ُموَك فِيَما َشَجَر َبْي�َنُهْم ُث�مَّ الَ َيِج�ُدوْا فِ�ي أَن َى ُيَحكِّ �ا َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنوَن َحتَّ مَّ فُِس�ِهْم َحَرج�اً مِّ
َ َوأَِطيُع�وا ((و  -65: النساء -))َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسلِيماً  َها الَّ�ِذيَن آَمُن�وا أَِطيُع�وا هللاَّ َيا أَيُّ

ُس��وَل َوَال ُتْبِطلُ��وا أَْعَم��اَلُكْم  ُس��وَل َفَق��ْد أََط��اَع ّهللاَ ((،و  -33: محم��د -))الرَّ ��ْن ُيِط��ِع الرَّ مَّ
و ه���ذه األوام���ر تس���تلزم  -80: النس���اء -))َولَّى َفَم���ا أَْرَس���ْلَناَك َعَل���ْيِهْم َحفِيظ���اً َوَم���ن َت���

 .  االستجابة من المسلمين ، و التي تعني االهتمام بالحديث النبوي 
  
ه��و رس��ول هللا الم��أمور بتبلي��غ  -علي��ه الص��الة و الس��الم-و أم��ا عق��ال فبم��ا أن النب��ي   

جم العملي للقرآن و الُمبين له ، و بما أن الق�رآن ذك�ر الدعوة ، و هو الشارح و المتر
أم�ورا كثي��رة مجمل��ة تركه��ا للس��نة النبوي�ة لتبينه��ا ، كتفاص��يل الص��الة و الح��ج ، فه��ذا 

و ه��ذا  يس��تلزم حتم��ا االهتم��ام . يعن��ي أن��ه ال يمك��ن للمس��لمين االس��تغناء ع��ن الس��نة
خ�الل العه�دين الراش�دي و بالحديث النبوي من�ذ بداي�ة ال�دعوة اإلس�المية و م�ا بع�دها 

   . األموي 
و أما من الناحية التاريخية فقد ص�حت األخب�ار ب�ان الص�حابة ك�انوا يهتم�ون كثي�را   

ص�لى هللا -باألحاديث النبوية ، و شرع بعضهم في تدوينها ُمبك�را ، حت�ى أن الرس�ول
لكن��ه س��مح لبعض��هم م��ن ت��دوين حديث��ه ، . ع��ن ت��دوين غي��ر الق��رآن  -علي��ه و س��لم

و . -رض�ي هللا عنهم�ا–صحيفة الصادقة التي دّونها عبد هللا بن عمرو بن الع�اص كال
ق��د اس��تمر االهتم��ام بالح��ديث زم��ن الخالف��ة الراش��دة و م��ا بع��دها،و ق��د ك��ان الخلف��اء 

309Fالراشدون يسألون عن األحاديث النبوية ، و يتأكدون من ثبوتها

2 . 
 
مش�كلة كبي�رة (( شباب محمد يمثل و أما الخرافة الثانية فمفادها أن جعيطا زعم أن   

إن�ا ال نع�رف عن�ه : فلو اتخ�ذنا م�نهج الص�رامة التام�ة لوج�ب الق�ول . يستعصي حلها
شيئا قبل الدعوة سوى اإلشارات القرآني�ة ، و أن ك�ل م�ا قي�ل ف�ي المص�ادر م�ن ب�اب 

310F...))الخيال الديني و األسطورة 

3  . 
غل�يط للق�راء و ت�دليس عل�يهم، ألن�ه و قوله هذا زعم باطل و مردود عليه ، و فيه ت   

 –أوال ل��م ُيق��دم دل��يال تاريخي��ا ص��حيحا و ال ض��عيفا ُيؤي��د ب��ه زعم��ه ،و إنم��ا اعتم��د 
و علي��ه فإن��ه ل��ن يس��تقيم زعم��ه إال ب��دليل . عل��ى ظنون��ه و أهوائ��ه و تعص��به  -كعادت��ه

 . صحيح ، و زعمه ما هو إال دعوى ،و الدعوى ال يعجز عنها احد 
 

ب��أن ش��باب محم��د مش��كلة كبي��رة ، يستعص��ي حله��ا ، فه��و افت��راء و  و أم��ا زعم��ه     
اختالق ، ألن الحقيقة خالف ذل�ك تمام�ا ، و ه�ي أن�ه ال توج�د مش�كلة أص�ال ، تتعل�ق 
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، ألن ما نعرفه عن شبابه من القرآن و الت�اريخ  -عليه الصالة و السالم-بشباب محمد
ذل�ك أن الق�رآن الك�ريم ق�د و . كاف شاف ، ينقض تلك المشكلة المزعومة من أصلها 

منها إنه كان . قبل نبوته  -صلى هللا عليه و سلم-سجل لنا خطوطا كبرى تتعلق محمد
يتيما فقيرا، فآواه هللا و أغناه، و كان ضاال فهداه ، و كان أميا ال يعرف الق�راءة و ال 

ن ت�راث أه�ل الكت�اب ،و م�ا ك�ان ينتظ�ر أن�ه س�يكو عل�ى الكتابة ، و لم يكن له إط�الع
311Fنبيا

يك�ون الق�رآن الك�ريم ق�د س�جل خطوط�ا كب�رى و  -و غيره�ا -و بهذه الص�فات.  1
قبل نبوته ، تتعل�ق بظروف�ه العائلي�ة و  -عليه الصالة و السالم-أساسية من حياة محمد

    . االقتصادية ، و النفسية و العلمية ، و هي من األهمية بمكان 
ات صحيحة ، ما ذكره القرآن الك�ريم ، و أما التاريخ ، فهو أيضا سجل لنا في رواي  

و أضاف أخبارا أخرى تتعلق بمولده و حواض�نه و مراض�عه ،و حادث�ة ش�ق الص�در 
،و رحلته إلى الشام ،و دوره في حلف الفضول ،و الشهادة له بالصدق و األمان�ة ، و 

312Fرعيه للغنم ، و زواجه بخديجة

  . -رضي هللا عنها-2
قض المشكلة المزعوم�ة الت�ي تّوهم�ا هش�ام جع�يط ، واضح من تلك األخبار أنها تن   

فهي أخبار صحيحة هام�ة مثل�ت خطوط�ا كب�رى م�ن حي�اة رس�ول هللا ، و ه�ي كافي�ة 
ل��يس م��ن  و. فب��ل نبوت��ه  –علي��ه الص��الة و الس��الم –ش��افية لمعرف��ة شخص��ية محم��د 

،و المس�لمون غي�ر مط�البين باإلقت�داء الضروري أن نعرف تفاصيل حياته قبل نبوت�ه 
، ألنه كان فيها إنسانا عاديا عاش حياة طبيعي�ة هنيئ�ة مس�تقرة ب�ين أهل�ه قبل نبوته  به

تفاص�يل حي�اة إنس�ان ع�ادي ،  الت�اريخ لذا فم�ن غي�ر الطبيع�ي أن ُتس�جل. و عشيرته 
فهو كغيره م�ن الن�اس ال�ذين ال ُيس�جل الت�اريخ إال القلي�ل م�ن أخب�ارهم ،و بعض�هم ال 

قب�ل نبوت�ه ،  -ف�ي عمومه�ا–ة رس�ول هللا غي�ر عادي�ة و لو كانت حي�ا. يذكرهم نهائيا 
 . لسجل التاريخ ذلك ،و ما سجله منها كاٍف شاٍف ، ُيبطل خرافة هشام جعيط 

    
م��ا يثب��ت  -قب��ل نبوت��ه -ل��م يج��د ف��ي حي��اة النب��ي عن��دما و واض��ح أيض��ا أن جعيط��ا   

ص���الة و علي���ه ال-مزاعم���ه الخرافي���ة كحكاي���ة الت���أثيرات الكتابي���ة ،و احت���راف النب���ي
للتجارة و طلب�ه للعل�م ف�ي الش�ام ، رف�ض بع�ض تل�ك األخب�ار الص�حيحة م�ن  -السالم

و التي رفضها ليس ألنها غير صحيحة ، . جهة ،و قّزم ما قبله منها من جهة أخرى 
و إنما ألنها ت�نقض مزاعم�ه الخرافي�ة ، فل�م يب�ق أمام�ه إال رفض�ها و تق�زيم م�ا ص�ّح 

     . للحقيقة  و جحوداً  هام تعصباً منها ،و التعلق بالظنون و األو
 
و ثانيا إن ذك�ر جع�يط لحكاي�ة م�نهج الص�رامة التام�ة ، ه�و تغل�يط للق�راء و ت�دليس   

عليهم ، و حديث خرافة ، ألنه هو شخصيا قد داس على المنهج العلم�ي ،و وعّوض�ه 
و ه�و . و المنهج العلمي الصحيح ب�ريء م�ن جع�يط و منهج�ه . بالظنون و األساطير

م�ن أخب�ار قب�ل نبوت�ه  -الص�الة و الس�المعلي�ه -دما وصف ما ُروي عن حياة النبيعن
بأنها من باب الخي�ال و األس�اطير ، ك�ان يقص�د م�ا ُروي م�ن بش�ائر النب�وة ، كحادث�ة 

لك��ن الم��نهج العلم��ي الص��ارم الص��حيح ال يتن��اول الموض��وع بالطريق��ة . ش��ق الص��در 
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األول���ى النظ���ر ف���ي تل���ك :  م���ن جهت���ينالت���ي تناوله���ا هش���ام جع���يط ، و إنم���ا يتناول���ه 
عل�ى أنه�ا  -معلي�ه الص�الة و الس�ال-الروايات غير العادي�ة المروي�ة ع�ن ش�باب محم�د

، و من ثم فهي ُمستبعدة من البحث و ال ُتقب�ل ف�ي ح�ق  العادي تخالف طبيعة اإلنسان
 . اإلنسان العادي 

ف��ي ح��ق  ا ل��م ُت�رونه�ف��ي تل�ك البش��ائر و اإلرهاص�ات عل��ى أو الجه�ة الثاني��ة النظ�ر   
،و ف�ي ه�ذه  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم-إنسان عادي ،و إنما ُرويت في حق النب�ي محم�د

الحالة يختلف هذا الموقف عن موقف الوجه األول ، و تص�بح تل�ك األخب�ار المخالف�ة 
.  -علي�ه الص�الة و الس�الم–لطبيعة البشر العاديين ، ممكنة اآلن في حق النبي محمد 

العلمي الموضوعي أن ينتق�ل إل�ى موض�وع البح�ث ف�ي ص�دق نب�وة و هنا على العقل 
نبوته قام�ت األدل�ة الش�رعية و التاريخي�ة و العقلي�ة و بما أن  ها ،محمد من عدم صدق

313Fو العلمي��ة عل���ى ص��دقها

، فعل���ى العق��ل العلم���ي أن ُيخض��ع تل���ك الرواي��ات للنق���د و  1
ا ه��و الم��نهج العلم��ي ه��ذ. التمح��يص العلمي��ين ، ف��إذا ص��حت قبلناه��ا ،و إال رفض��ناها 

جع��يط الُمغ��الط ال��ذي يتظ��اهر ب��المنهج هش��ام  الص��حيح الص��ارم ،و ل��يس م��ا زعم��ه
 . العلمي و هو من أبعد الناس عنه 

  
فمفاده��ا أن جعيط��ا زع��م أن الفت��رة الت��ي  -و ه��ي الثالث��ة–و أم��ا الخراف��ة األخي��رة     

طويل��ة معتم��ة ف��ي س��بقت النب��وة م��ن حي��اة النب��ي أثن��اء زواج��ه بخديج��ة ، كان��ت فت��رة 
314Fالمصادر بل غائبة تماما

و قوله هذا ال يصح ، و فيه تغل�يط و تش�كيك ، ألن حي�اة  . 2
في تلك الفترة ل�م تك�ن غائب�ة تمام�ا ، ألنن�ا نع�رف منه�ا  -عليه الصالة و السالم-النبي

خطوطا كبرى تشهد على أن رسول هللا عاش حياة طيبة هنيئة مستقرة ، كان خالله�ا 
و مجتمعه ،و ليس من الضروري أن نعرف تفاصيل حياته قبل النبوة  في خدمة أهله

 . ،و ما نعرفه منها كاٍف شاٍف 
رض��ي هللا  -ى أن��ه ك��ان ف��ي خدم��ة أهل��ه و مجتمع��ه، أن زوجت��ه خديج��ةو ال��دليل عل��  

ذكرت لنا أعماله التي كان يقوم به�ا قب�ل النب�وة ، م�ن فعله�ا ال يك�اد يج�د فراغ�ا -عنها
. قال أن حياته كانت ُمعتمة تماما في المصادر على حد زعم جع�يط في حياته ،و ال ي

و إنك لتصل الرحم : (( بقولها له  -عليه الصالة و السالم-فمن ذلك أنها شهدت للنبي
315F))،و تحمل الكل، و تكسب المعدوم، و تقري الضيف ، و تعين على نوائ�ب ال�دهر 

3 
 . 
مره شارك مع قوم�ه ف�ي إع�ادة بن�اء سنة من ع 35و منها أيضا أنه عندما بلغ نحو   

316Fالكعبة الُمشرفة ، ساهم في ذلك بجهده و فكره

و عن�دما ق�ارب األربع�ين كان�ت ل�ه .  4
317Fخلوات للتأمل في غار حراء

ك�ان رج�ال  فق�د ذلك هو محمد بن عبد هللا قبل نبوته،.  5
،و ه�ذا كل�ه ي�نقض خراف�ة  في خدمة أهله و أقاربه و مجتمعه صالحا ، أمضى حياته

 .  شام جعيط التي سبق ذكرها ه
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 :خرافة تاريخية دين اإلسالم عند جعيط و الجابري: سادسا 
تعني التاريخية عند العلم�انيين أن ك�ل ح�ادث ت�اريخي محك�وم بظروف�ه المكاني�ة و    

الزماني��ة الت��ي ظه��ر فيه��ا ، فه��و نس��بي ولي��د تل��ك الظ��روف بالض��رورة ،و ال ُيمكن��ه 
318Fا ،و ال ُيمكنه أن يكون ُمطلق�ااالنفكاك عنها ، ألنه ُمطلق

ك�ل  او ه�ذه الفك�رة ق�ال به�. 1
إن محمدا كان بالضرورة إف�رازا ((  :من هشام جعيط و عابد الجابري ، فاألول قال 

319F))لعص��ره 

و قول��ه ه��ذا يتض��من الق��ول ب��أن دي��ن اإلس��الم ه��و أيض��ا ك��ان إف��رازا .   2
خاضعا لحتمية التاريخي�ة ،و  -عليه و الصالة و السالم-للمجتمع الذي عاش فيه النبي

ألنه بما أن محمدا كان إفرازا لها ، ف�إن م�ا ج�اء ب�ه ه�و أيض�ا ك�ان إف�رازا له�ا ، و . 
و محمكوما بالظروف التي ظهر فيها ،  -و أمثاله -بهذا يكون دين اإلسالم عند جعيط

ال يصلح أن يكون عالميا في زمانه و ال في  -أي اإلسالم-بما أنها تغيرت اآلن ، فإنه
األزمنة التي ج�اءت م�ن بع�ده ، و م�ن ث�م فه�و ل�يس خال�دا و ال ص�الحا لك�ل زم�ان و 

 . مكان 
فه��ل زعم��ه ه��ذا حقيق��ة أم خراف��ة ؟ ، أوال إن فك��رة التاريخي��ة ص��حيحة فيم��ا يتعل��ق   

علي�ه الص�الة -س�الم و نبي�هكنها ال تصلح لتطبيقها على دين اإلبالحوادث اإلنسانية ، ل
قبالن التفسير البشري أبدا ،و اإلص�رار عل�ى تطبيقه�ا عليهم�ا ، ألنهما ال ي -و السالم

و ه�ذا ه�و ال�ذي وق�ع في�ه هش�ام جع�يط .ألباطيل و الض�الالت و الخراف�ات ُيوقع في ا
ال��ذي غ��رق ف��ي األوه��ام و الظن��ون و األس��اطير ، بس��ب تعص��به للباط��ل و انح��راف 

 . منهجه العلمي 
التاريخي�ة الت�ي تحك�م الت�اريخ البش�ري  أشار إل�ى وج�ود و ثانيا إن القرآن الكريم قد  

بأن هللا تعالى أنزل كتبا و شرائع كثيرة على أقوام كثي�رين ف�ي الت�اريخ  عندما أخبرنا
- :، لم يجعلها فيهم خالدة ، و إنم�ا جعله�ا مح�دودة الزم�ان و المك�ان ، كقول�ه تع�الى 

ًة َواِحَدًة َوَلِكن لَِّيْبلَُوُكْم فِ�ي َم�آ لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء ّهللاُ {  َلَجَعَلُكْم أُمَّ
��ُئُكم ِبَم��ا ُكن��ُتْم فِي��ِه َتْخَتلِفُ��ونَ   -} آَت��اُكم َفاْس��َتِبقُوا الَخْي��َراِت إَِل��ى هللا َم��ْرِجُعُكْم َجِميًع��ا َفُيَنبِّ

الته ث�م أش�ار م�ن جه�ة أخ�رى إل�ى الالتاريخي�ة عن�دما خ�تم رس�ا.  -48/سورة المائدة
، و جعل شريعته هي الش�ريعة  -عليه الصالة و السالم–السموية بنبوة رسوله محمد 

 . الخاتمة الخالدة التي تصلح لكل زمان و مكان 
إن القرآن الكريم أشار إلى التاريخي�ة عن�دما خاط�ب الكف�ار ب�أن هللا أرس�ل  و ثالثا    

ه�م ، فه�و بش�ر م�ثلهم يأك�ل برهان�ا و آي�ة ل -صلى هللا علي�ه وس�لم-إليهم رسوله محمدا
الطعام و يمشي ف�ي األس�واق ، لكن�ه م�ع ذل�ك يختل�ف ع�نهم بأن�ه رس�وله إل�يهم ، ق�ال 

َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِح�ٌد َفَم�ن َك�اَن َيْرُج�و لَِق�اء {-: تعالى  ْثلُُكْم ُيوَحى إَِليَّ أَنَّ َما أََنا َبَشٌر مِّ قُْل إِنَّ
��ِه َفْلَيْعَم��ْل َعَم��ًال َص��الِ  ��ِه أََح��ًداَربِّ و .  -110/س��ورة الكه��ف -} ًحا َوَال ُيْش��ِرْك ِبِعَب��اَدِة َربِّ

أنزل عليه كتابه المعجز الذي تحداهم به بأن يأتوا بمثله ، فعج�زوا ع�ن رد التح�دي ، 
و ب�ذلك . الذي ما يزال قائما إلى يومنا هذا ، و إلى أن يقوم الناس إل�ى رب الع�المين 

علي�ه -إلى التاريخية من خالل جوانب من حي�اة الرس�وليكون القرآن الكريم قد أشار 
،و أش�ار إل�ى الالتاريخي�ة ف�ي نبوت�ه و دعوت�ه و رس�الته الخال�دة ،  -الصالة و الس�الم
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لُيثب��ت ب��ذلك ص��دق نب��وة رس��وله ، باس��تخدامه للتاريخي��ة إلثب��ات ال تاريخي��ة الق��رآن 
 .  -صلى هللا عليه وسلم–الكريم ، و نبوة محمد 

فإن من مظاهر ال تاريخية القرآن إنه اخترق الزمان و المكان و  و رابعا    
عليه -المجاهيل ، فاخترق تاريخ الكون و اإلنسان ، من النشأة إلى زمن الرسول

و اخترق المستقبل عندما تكلم عن مستقبل الكون و اإلنسان و .الصالة و السالم 
ضاء و األرض ،و و اخترق المجاهيل عندما تكلم عن طبيعيات الف. مصيرهما 

أحوال الجنين في بطن أمه ، تكلّم عن كل ذلك بطريقة علمية معجزة مذهلة ، في 
 زمن كانت ُتسيطر عليه الخرافات و األساطير ، و األوهام و الظنون و التجريدات

، فلم يقع في أخطاء ذلك الزمن، و لم يكن صدى له ، و جاء بما لم يكتشفه  النظرية
و قد ُصنفت في ذلك . و ما بعده  19ورة العلمية في القرن اإلنسان إال بعد الث

الموضوع كتب كثيرة متخصصة ، و أصبح من األمور الثابتة المسلم بها ، و قد 
أُنشئت له هيئة عالمية رسمية مقرها بمكة المكرمة ، تولت االهتمام باإلعجاز 

سلمين المختصين العلمي في الكتاب و السنة ، على أيدي نخبة من كبار العلماء الم
 . في مختلف العلوم الحديثة 

و من اختراقاته أيضا إنه اخترق مستقبل العالقات بين المسلمين و أه�ل الكت�اب ،     
َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُه�وُد َوالَ {- :فقد تكلم عنها القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى 

ِبَع ِملََّتُهْم قُْل إِ  َبْع�َت أَْه�َواءُهم َبْع�َد الَّ�ِذي النََّصاَرى َحتَّى َتتَّ نَّ ُهَدى ّهللاِ ُهَو اْلُهَدى َوَل�ِئِن اتَّ
َه�ا {، و -120/س�ورة البق�رة -} َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ّهللاِ ِمن َولِيٍّ َوالَ َنِصيرٍ  َي�ا أَيُّ
ِخ��ُذوْا اْلَيُه��وَد َوالنََّص��اَرى أَْولَِي��اء َبْعُض��ُهْم أَْولَِي��اء َبْع��ٍض َوَم��ن َيَت��َولَُّهم  الَّ��ِذيَن آَمُن��وْا الَ َتتَّ

الِِمينَ  ُه ِمْنُهْم إِنَّ ّهللاَ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ نُكْم َفإِنَّ و ق�د تحق�ق ذل�ك . -51/سورة المائ�دة-} مِّ
في الماضي و الحاضر ، ابتداء من زمن النبوة إلى عصر العولمة الغربي�ة ، م�رورا 

و ه�م  .ستعمار الح�ديث ، و النص�ارى ه�م ال�ذين فعل�وا ذل�ك وب الصليبية و االبالحر
ال��ذين ص��نعوا دول��ة اليه��ود ، و ه��م ال��ذين يحمونه��ا ،و يتع��اونون معه��ا ، و ُي��دافعون 
عنه��ا ، و يفرض��ون عل��ى المس��لمين ش��روطهم بالتع��اون م��ع اليه��ود ، أم��ام ض��عف 

يهود و ف���ال. المس���لمين و س���لبيتهم و خ���وفهم و ابتع���ادهم ع���ن دي���نهم مص���در ع���زتهم 
النصارى متعاونون فيما بينهم على ض�رب اإلس�الم و المس�لمين ، و ه�ذا ال�ذي ن�ص 
عليه القرآن في تاريخه المستقبلي و تحقق فعليا ، األمر الذي ُيؤكد م�رة أخ�رى عل�ى 

ك��ان  ، ف�ال ه�و-علي�ه الص�الة و الس�الم-،و ال تاريخي�ة نب�وة محم�د ال تاريخي�ة الق�رآن
لك��ن هش��ام جع��يط . آن ك��ان انعكاس��ا لوس��طه و عص��ره إف��رازا لمجتمع��ه ،و ال الق��ر

ا يقول�ه ،أو أن�ه يتعم�د ق�ول ذل�ك ، تعص�با و غارق في أوهامه و خرافاته و ال يعي م�
           . جحودا 

  
و أماالجابري فإنه عّبر عن فكرة التاريخية و طّبقها على الق�رآن بطريقت�ه الخاص�ة   

. أخلها ضمن مفهومه لما ُيس�ميه بمع�ود الع�رب ، فلم ُيسميها التاريخية ،و إنما ادخلها
ضمن معهود العرب ، أي ما (( فهو قد أيد الرأي الذي يرى أن فهم القرآن محصور 

ُيشكل قوام حياتهم الروحية، و الفكري�ة ، و االجتماعي�ة ، حج�تهم ف�ي ذل�ك أن الق�رآن 
، و ف�ي  لغ�تهمأن يكون خطابه ب -تبعا لذلك–جاء ُيخاطب العرب ليفهموه ،و أنه البد 



و ه��ذا ال��رأي )) . إط��ار معه��ودهم االجتم��اعي و الثق��افي ، حت��ى يمك��ن أن يفهم��وه 
320Fرّجحه الجابري ،و أيده و تبناه ،و ذكر أن كثيرا من علماء اإلسالم قالوا ذلك

1  . 
 أوال إن الجابري حكى ذل�ك ال�رأي و أي�ده ، م�ن دون أن ُيوثق�ه: و ردا عليه أقول    

حقنا عليه أن ُيوثق كالمه الذي حكاه عن ه�ؤالء ، لنع�ود إلي�ه و  و من. لنعرف قائله 
 . نتأكد منه شكال و مضمونا 

   
فيه تغليط للق�راء و  و أما ذلك الرأي الذي قال به ، فهو غير صحيح في معظمه ،و  

. تدليس عليهم من جهة ،و  فيه جناية على الشرع و الق�رآن الك�ريم م�ن جه�ة أخ�رى 
محص�ورا ف�ي مفه�وم الع�رب فق�ط ،و إنم�ا ُيفه�م بالص�حيح  آن ليسالقرو ذلك أن فهم 

م���ن معه���ودهم ،و بك���ل الحق���ائق الش���رعية ،و العقلي���ة ، و العلمي���ة الطبيعي���ة منه���ا و 
و ليس فهمه محصورا أيضا ف�ي ال�زمن ال�ذي ظه�ر في�ه الق�رآن الك�ريم ، . العمرانية 

 . ألن هذا الحصر يتناقض مع خلود دين اإلسالم و عالميته 
  
و ثانيا إن قوله بأن حجتهم ف�ي ذل�ك ه�ي أن الق�رآن ج�اء لُيخاط�ب الع�رب ليفهم�وه    

 ألن دي��ن. ل��يط من��ه ،و تحري��ف للش��رع فه��ذا تغ. ،و لي��تم ذل��ك الب��د أن يك��ون بلغ��تهم 
اإلسالم لم يأت لمخاطبة العرب فقط لكي يفهموه ،و إنما جاء أيض�ا إل�ى ك�ل بن�ي آدم 

َوَم��ا أَْرَس��ْلَناَك إِالَّ : ((أيض��ا ، لقول��ه تع��الى  هم��وهاألرض ، لُيخ��اطبهم و يفعل��ى وج��ه 
��ي َرُس��وُل ّهللاِ إَِل��ْيُكْم ((، و   -107: األنبي��اء -))َرْحَم��ًة لِّْلَع��اَلِميَن  ��اُس إِنِّ َه��ا النَّ قُ��ْل َي��ا أَيُّ

��َماَواِت َواألَْرِض ال إَِل��ـَه إِالَّ ُه��َو ُيْحِي��ـي َويُ  ِمي��ُت َف��آِمُنوْا ِب��اّلِ َجِميع��اً الَّ��ِذي َل��ُه ُمْل��ُك السَّ
ِبُع�وهُ َلَعلَُّك�ْم َتْهَت�ُدوَن  يِّ الَِّذي ُي�ْؤِمُن ِب�اّلِ َوَكلَِماِت�ِه َواتَّ ِبيِّ األُمِّ : األع�راف -))َوَرُسولِِه النَّ

َك ِبَربَِّك اْلَكِريمِ ((و  -158 َها اْإلِنَساُن َما َغرَّ اَك َفَعَدلَ  ، َيا أَيُّ فِي أَيِّ  ، كَ الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ
َب��َك  ��ا َش��اء َركَّ ُك��ُم الَّ��ِذي ((و -8- 6: اإلنفط��ار -))  ُص��وَرٍة مَّ ��اُس اْعُب��ُدوْا َربَّ َه��ا النَّ َي��ا أَيُّ

قُوَن َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقبْ  فال تعالى ق�د خاط�ب ك�ل بن�ي .  -21: البقرة -))لُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ
ان عربي ُمبين ،و فهمه ليس حكرا عل�ى الع�رب ، بلس -من خالل القرآن الكريم–آدم 

ففي مقدور أي إنسان أن يفهمه بتعلمه للغة العربية ، أو بترجم�ة معاني�ه إل�ى ُمختل�ف 
لغ��اتهم المس��لمين يفهم��ون الق��رآن ب م��ن و ف��ي زمانن��ا ه��ذا عش��رات المالي��ين. اللغ��ات 

عربية ، بعد تعلمه�م بواسطة ترجمة معانيه إلي لغاتهم ،و كثير منهم يقرؤونه باللغة ال
 .ففهم القرآن ليس محصورا بالضرورة في العرب و ال في لغتهم . لها 

  
أن يك�ون خطاب�ه بلغ�تهم ، و ف�ي إط�ار  -تبعا لذلك–و أنه البد : (( و ثالثا إن قوله    

هو قول غير صحيح في )) . معهودهم االجتماعي و الثقافي ، حتى يمكن أن يفهموه 
ال�ذي ن�زل باللغ�ة العربي�ة ليفهم�ه م�ن يع�رف اللغ�ة العربي�ة م�ن معظمه ، ألن القرآن 

العرب و غيرهم من األجناس ، ف�إن مض�مونه ل�يس عربي�ا ،و ال م�ن معه�ود الع�رب 
ِكَت�اٌب أَنَزْلَن�اهُ إَِلْي�َك : ((، لقول�ه تع�الى  كالم إلهي ،و رس�الة رباني�ة خاتم�ة ،و إنما هو

ُروا آَياِتِه َولِيَ  بَّ َر أُْولُ�وا اْألَْلَب�اِب ُمَباَرٌك لَِّيدَّ �ُه َلِكَت�اٌب ((، و  -29: ص�ـ س�ورة  -))َتَذكَّ َوإِنَّ
�ْن َحِك�يٍم َحِمي�ٍد  فص�لت  -))َعِزيٌز َال َيأِْتيِه اْلَباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْي�ِه َوَال ِم�ْن َخْلفِ�ِه َتنِزي�ٌل مِّ

                                                 
 .   27: مدخل إلى القرآن الكريم ، ص: الجابري  1



َن اْألَْمرِ ((، و   - 42 -41: ِبْع أَْه�َواء الَّ�ِذيَن َال  ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة مِّ ِبْعَها َوَال َتتَّ َفاتَّ
و مضمونه شاهد على أنه يتض�من علوم�ا كثي�رة ل�م يك�ن .  -18: الجاثية -))َيْعَلُموَن 

 . للعرب معرفة بها أصال، و فيه أيضا ما كانوا يعرفونه ألنه من معهودهم 
  
علي�ه الص�الة و -ال النبيو لو كان زعمه صحيحا فإنه ال معنى، و ال فائدة من إرس  

إليهم ، ألنه سيأتيهم بمعهودهم ، و من ث�م فه�و ل�م ي�أت بجدي�د ، و عمل�ه ه�ذا  -السالم
لذا وجدنا القرآن الك�ريم أعل�ن ص�راحة أن رس�ول هللا ج�اء إل�يهم .هو نوع من العبث 

ة لُيغير حياتهم كلها ، ظاهرا و باطنا ، لينقلهم من الظلمات إلى النور ، و من الجاهلي�
إلى اإلسالم ، و ُيعيد تربيتهم من جديد ، و أنه جاءهم بما ال يعرفون�ه ، كقول�ه تع�الى 

يِهْم َوُيَعلُِّمُه�ُم اْلِكَت�ا: (( ْنُهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ يِّيَن َرُسوالً مِّ َب ُهَو الَِّذي َبَعَث فِي اْألُمِّ
ِبيٍن َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل لَ  َكَم�ا أَْرَس�ْلَنا فِ�يُكْم ((،و  - 2: الجمعة -))فِي َضَالٍل مُّ

ا لَ  يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكم مَّ نُكْم َيْتلُو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّ ْم َتُكوُنوْا َرُسوالً مِّ
��ْن َلَق��ْد َم��نَّ ّهللاُ ((،و -151: البق��رة -))َتْعَلُم��وَن   َعَل��ى اْلُم��ؤِمِنيَن إِْذ َبَع��َث فِ��يِهْم َرُس��والً مِّ

يِهْم َوُيَعلُِّمُه�ُم اْلِكَت�اَب َواْلِحْكَم�َة َوإِن َك�اُنوْا ِم�ن َقْب�ُل َلفِ� ي أَنفُِسِهْم َيْتلُ�و َعَل�ْيِهْم آَياِت�ِه َوُي�َزكِّ
ِب���يٍن  ���ا َس���ِمْعَنا ِبَه���َذا فِ���ي آ((، و  -164: آل عم���ران -))َض���الٍل مُّ لِ���يَن مَّ -))َباِئَن���ا اْألَوَّ

��ا َل��ْم َتْعَلُم��وْا أَن��ُتْم َوالَ آَب��اُؤُكْم قُ��ِل ّهللاُ ُث��مَّ َذْرُه��ْم فِ��ي ((و  -24: المؤمن��ون  َوُعلِّْم��ُتم مَّ
 .  -91: األنعام (َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن 

   
و ال يغيب عنا أن فهم القرآن ال يتوقف أساسا على معهود الع�رب ، و إنم�ا يتوق�ف   

ثانيا ، و  أساسا على فهمه بالقرآن نفسه أوال ، ثم بالسنة النبوية الصحيحة الموافقة له
 ُتفه��م من��ه آي��ات ُتفه��م ب��الرجوع إل��ى فق��ه الص��حابة و الس��لف ، و من��ه آي��ات أخ��رى

باس��تخدام عل��وم كثي��رة مس��اعدة عل��ى فهم��ه ، كالت��اريخ الق��ديم ، و الت��اريخ الطبيع��ي 
و منه آيات ُتفهم بالتأمل العقلي المج�رد . مران البشريللكون ، و علوم الطبيعة و الع

، و أخرى ُتفهم بمعهود العرب ، الذي ه�و راف�د م�ن الرواف�د الكثي�رة المس�اعدة عل�ى 
فهم القرآن الكريم، و ليس هو كما زعم الجابري بأن فهم القرآن محصور في معهود 

 . العرب 
للفه�م ، و ب�ين معه�ود الع�رب الثق�افي و ال بد من التفريق بين اللغة العربية كوسيلة   

ألن الجابري أراد أن ُيوهمن�ا ب�أن معرف�ة . كتراث عربي  يو الحضاري و االجتماع
اللغة العربية ضروري لفهم القرآن في إطار معهود الع�رب ، و ه�ذا ل�يس ش�رطا ،و 
اش���تراطه ال يص���ح ، ألن فه���م الق���رآن ي���تم باللغ���ة العربي���ة كوس���يلة لفهم���ه م���ن دون 

إل��ى ذل��ك الت��راث ف��ي الغال��ب األع��م ، و حت��ى إذا رجعن��ا إلي��ه فه��و م��ن ب��اب  الرج��وع
و ق�د ُتفه�م آيات�ه بغي�ر اللغ�ة . التوضيح و االستئناس ،و ُيمكن االستغناء ع�ن معظم�ه 

العربية بترجمة معاني�ه ،و ف�ي ه�ذه الحال�ة أيض�ا ل�يس ذل�ك الت�راث ش�رطا ض�روريا 
م��ا ُيس��تعان ف��ي بعض��ها كاآلي��ات ،  بع��ض فه��م ف��ي ب��ه لفهم��ه ،و إنم��ا ه��و ق��د ُيس��تعان

و ال��ذي نري��د التأكي��د علي��ه ه��و أن��ه ال توج��د عالق��ة .  الق��ديم و عل��وم أخ��رى بالت��اريخ
ود العرب ، الذي جعله الجابري متحكما ف�ي ورة و حتمية بين فهم القرآن و معهضر



فزعمه هذا . فهم القرآن من جهة ، و جعل فهم الشرع محصورا فيه من جهة أخرى 
 . حيح ،و تحريف للشرع ،و تغليط للقراء غير ص

  
إن القرآن لم ينزل بكلمات عربية فق�ط ، : و قد كرر الجابري زعمه عندما قال       

321Fلم�ا أمك�ن أن يفهم�وه حسب معهود العرب ،و لو لم يك�ن ك�ذلك أيضاو إنما نزل 

و . 1
 :ا نقول هنا ما ي�أتي قوله هذا ُيشبه قوله السابق ، و قد ناقشناه فيه و بينا تهافته ، لكنن

الم عقي�دة و ش�ريعة ، أخالق�ا و مف�اهيم ، إن القرآن الكريم الذي هو مصدر دين اإلس�
الع�رب ،و ل�يس  علوما ، خلودا و عالمية، ال يمكن أن يك�ون حس�ب معه�ودإعجازا و

. إال القلي�ل ،و ف�ي مكان�ه المناس�ب ،و ه�و ج�زء م�ن ال�وحي اإلله�ي فيه من معهودهم
ل الحب�ة الص�غيرة إل�ى قب�ة كبي�رة ، فتحول�ت الحقيق�ة الص�غيرة إل�ى لكن الجابري ح�وّ 

و ل��يس ص��حيحا ب��أن الق��رآن ل��و ل��م ين��زل حس��ب معه��ود الع��رب لم��ا . خراف��ة كبي��رة 
ألن الق�رآن عن�دما ن�زل وال يصح في معظمه ، هم فهمه ، فهذا تغليط و تدليس ، أمكن

و  -علي��ه الص��الة و الس��الم-م��ن جه��ة ، و بعض��ه ُيبين��ه النب��يه ،ه بنفِس��ك��ان ُيفِه��ُم نفَس��
َوَم�ا أَنَزْلَن�ا َعَلْي�َك اْلِكَت�اَب إِالَّ لُِتَب�يَِّن : ((يشرحه للناس ، و لهذا قال هللا تع�الى لرس�وله 

: و ق�ال للمس�لمين  -64: النح�ل -))َلُهُم الَِّذي اْخَتَلفُوْا فِيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن 
َ َش�ِديُد اْلِعَق�اِب َوَما آَتاُكُم الرَّ (( َ إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ -))ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ

و أي إنس��ان ي��تقن اللغ��ة العربي��ة يس��تطيع أن يفه��م الق��رآن ب��القرآن ،و .  -7: الحش��ر 
ي بالسنة النبوية ،و بعلوم أخرى مساعدة ، من دون أن يعود إلى معهود الع�رب إال ف�

 . اآليات التي يساعد معهود العرب في فهمها 
  

كان�ت ف�ي جوهره�ا تجرب�ة روحي�ة ، (( و إن إن الظ�اهرة القرآني�ة : و قال أيضا     
نبوة و رسالة ، فهي في انتمائها اللغ�وي ،و االجتم�اعي ، و الثق�افي ، ظ�اهرة عربي�ة 

322F))العربية  ،و بالتالي يجب أن ال ننتظر منها أن تخرج تماما عن فضاء اللغة

2 . 
   
ليس صحيحا أن القرآن الكريم ظاهرة عربية في انتمائها االجتماعي و : و أقول      

الثق��افي ، فه��ذا زع��م باط��ل ، الج��ابري مص��ري علي��ه ،و ل��م ُي��رد التفري��ق ب��ين اللغ��ة 
و  العربي��ة كوس��يلة لفه��م الق��رآن ،و ب��ين مض��مونه الثق��افي و االجتم��اعي ،و العقي��دي

فالقرآن عربي اللسان ، لكنه ليس عربي المض�مون . لعقلي و العلمي التشريعي ، و ا
أب��دا ، فه��و ك��الم هللا تع��الى الُمتض��من لدين��ه بإلهيات��ه ،و ش��ريعته ، و طبيعيات��ه ، و 
منطقياته ،و إعجازاته ، فالقرآن ال ينتمي أبدا إلى معهود الع�رب ،ول�يس ه�و ظ�اهرة 

ة العربي��ة إال وس��يلة فق��ط ،و ال��ذين و ليس��ت في��ه اللغ��.  عربي��ة ،و ال بش��رية أص��ال 
يفهمونه بترجمة معانيه من المسلمين و غي�رهم ، ال يحت�اجون إل�ى اللغ�ة العربي�ة ف�ي 

ريم قد خرج عن معهود الع�رب ، و بذلك يكون القرآن الك. فهمه و تعلّم دين اإلسالم 
 تأخ��رج اللغ��ة العربي��ة م��ن فض��ائها المعه��ود ،و ادخله��ا مج��االت ليس�� ه��و ال��ذي و
. عهودة لها من جهة ، و خاض بها ميادين لم تكن الع�رب تعرفه�ا م�ن جه�ة أخ�رى م
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من حب�ة ص�غيرة ج�دا  -على يد الجابري–فأين معهود العرب المزعوم ، الذي نحّول 
 ! . ، إلى قبة كبيرة جدا ؟

  
إن قصص القرآن تحدثت عن وقائع تاريخية ضمن معه�ود الع�رب : و قال أيضا     

323Fالثقافي و الفك�ري

و قول�ه ه�ذا يتض�من جانب�ا ص�حيحا و آخ�ر غي�ر ص�حيح ، ألن .  1
ذكر قصصا كثيرة منها ما كان العرب يعرفون�ه،و ي�دخل ض�من معه�ودهم ،و  القرآن

منها ما لم يكونوا يعرفون�ه ، فه�و جدي�د بالنس�بة إل�يهم ،و ل�يس م�ن معه�ودهم ، ب�دليل 
إَِلْي�َك َم�ا ُكن�َت َتْعَلُمَه�ا أَن�َت َوالَ َقْوُم�َك ِم�ن ِتْلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَها : ((قوله تعالى 

قِيَن  ْفَت�ًرى ((، و -49: هود -))َقْبِل َهـَذا َفاْصِبْر إِنَّ اْلَعاقَِبَة لِْلُمتَّ َقالُوا َما َهَذا إِالَّ ِسْحٌر مُّ
لِ�يَن  َنا ِبَه�َذا فِ�ي اْلِملَّ�ِة َم�ا َس�ِمعْ ((و  -36: القص�ص -))َوَما َس�ِمْعَنا ِبَه�َذا فِ�ي آَباِئَن�ا اْألَوَّ

��ا ((و  -7: ص��ـ س��ورة -))اْآلِخ��َرِة إِْن َه��َذا إِالَّ اْخ��ِتَالٌق  ُ َألَن��َزَل َمَالِئَك��ًة مَّ َوَل��ْو َش��اء هللاَّ
لِيَن   . -24: المؤمنون -))َسِمْعَنا ِبَهَذا فِي آَباِئَنا اْألَوَّ

 
ود ه، محكوم فهمه بمع و يتبين مما ذكرناه أن الجابري جعل القرآن ظاهرة عربية   

و بمعنى آخر أن القرآن محكوم بظروف�ه . الحضاري و االجتماعي العرب الثقافي ،و
و فهمه هذا هو نفسه التاريخي�ة الت�ي ق�ال به�ا هش�ام جع�يط . التي نزل فيها الزمكانية 

،و ،و النتيجة واحدة ، مفادها أن دين اإلسالم ولي�د زمان�ه و ظروف�ه الت�ي ظه�ر فيه�ا 
ق�د زال�ت و يس�تحيل إعادته�ا ، -أي تل�ك الظ�روف-هو محكوم به�ا، و بم�ا أنه�امن ثم ف

ال يص�لح لك�ل زم�ان و  -حس�ب زعمهم�ا-فه�و. فاإلسالم له نفس المصير بالضرورة 
و هو زعم باطل ، مردود عليهما  .مكان، باسم تاريخة جعيط ، و معهودية الجابري 

 .، سبق بيان بطالنه 
 

                 : المنهجية العلمية عند هشام جعيطخرافة الموضوعية و : سابعا 
أن الكات��ب هش��ام جع��يط م��ارس التحري��ف و  -ف��ي الفص��ل الث��اني-تب��ّين مم��ا ذكرن��اه   

علي��ه –ف و التغل��يط ف��ي كثي��ر مم��ا كتب��ه ع��ن الق��رآن الك��ريم و النب��ي محم��د التخري��
العلمي في يلتزم بالمنهج  و موضوعي علمي،و مع ذلك يدعي أنه  -الصالة و السالم

بطلنا مزاعمه بما فيه الكفاية ، لكننا م�ع ذل�ك و نحن قد سبق أن أ. كتاباته و تحليالته 
دان�ه سنقف هنا أيضا عند م�زاعم أخ�رى لنب�ّين مزي�دا م�ن انحرافات�ه و خرافات�ه ،و فق

 .عن القرآن و نبي اإلسالم  قاله مام للموضوعية و العلمية في كثير
    
المس (( عم أن هدفه من كتابه تاريخية الدعوة المحمدية ليس أوال إن الرجل ز       

بالمقدسات اإلسالمية ،و ال بالذات النبوية ،و ليس إقامة أحكام تقريض�ية ،و ال س�لبية 
324F))يحكم عليها  أن بالمثل ، فالعلم ُيحاول أن ُيفسر األمور ال

فهل قوله هذا ص�حيح .  2
ُمعتمدا  و داس عليه مرارا و تكرارا ، كال إنه ليس صحيحا ، إنه نقض قوله هذا؟ ، 

فقد سبق أن بينا أن جعيطا اتهم رسول هللا بالكذب عندما زع�م . على ظنونه و أهوائه
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أنه أخفى عن الناس إطالعه عن كتب أهل الكتاب و قال لهم أنه نبي مرسل م�ن عن�د 
ف�ي انجي�ل و عندما أتهم�ه أيض�ا بأن�ه غّي�ر اس�مه م�ن قُ�ثم إل�ى محم�د لُيواف�ق م�ا . هللا 

أل�يس ه�ذا طع�ن ص�ريح ف�ي الق�رآن و . و زعم أن القرآن تعّرض للتحري�ف . يوحنا 
نبي اإلسالم ؟ ،و أليس هذا نقض لزعمه بأنه ال يمس بالمقدسات اإلس�المية و ال�ذات 
النبوية ؟ ،و أل�يس عمل�ه ه�ذا ه�و محاول�ة له�دم دي�ن اإلس�الم م�ن أساس�ه ؟ ، و أل�يس 

 ! . ؟  وله، و التاريخو رس على هللا عمله هذا هو افتراء
ن جعيطا قد نقض إبأن العلم يحاول تفسير األمور ال أن يحكم عليها، ف ما قولهو أ    

ذل��ك تمام��ا عن��دما أهم��ل العل��م، و تش��ّبث ب��الظنون و األوه��ام و الخراف��ات ف��ي اتهام��ه 
أن بأنه تأثر بكتب أه�ل الكت�اب ، و أن�ه ّغي�ر اس�مه ،و  -صلى هللا عليه و سلم–للنبي 

إنه لم يستخدم العلم و إنما استخدم الخراف�ة ليص�ل إل�ى م�ا . القرآن تعّرض للتحريف 
،و ق��د تتبعن��ا معظ��م مزاعم��ه و خرافات��ه ،و بين��ا أن الرج��ل ك��ان كثي��ر خط��ط ل��ه س��لفا 

التحريف و التخريف و التغليط ، و كانت له مواقف كثي�رة ليس�ت م�ن العل�م و ال م�ن 
 . شيء الموضوعية و الحياد العلمي في 

 
و ثاني��ا إن��ه زع��م أن البح��ث العلم��ي ليك��ون نزيه��ا ، عل��ى ص��احبه أن يت��رك قناعات��ه   

جانب��ا ،و عل��ى الم��ؤرخ المس��لم أن يض��ع قناعات��ه الديني��ة ب��ين قوس��ين ، عن��دما ي��درس 
يتناوله��ا بالوص��ف و التحلي��ل ، بالبح��ث ف��ي (( الديني��ة ب��زوغ اإلس��الم ، ألن الحق��ائق 

يض�عها ف�ي لحظته�ا التاريخي�ة م�ن دون االلت�زام ب�المعنى التأثيرات و التطورات ، و 
ال يه��تم إال ب��الظواهر ،و ل��يس  ،اإليم��اني،و إال بط��ل البح��ث ، و ه��و دائم��ا خ��ارجي 

325F))بالحقائق العليا

1  . 
  

ال شك أن�ه يج�ب عل�ى ك�ل باح�ث و قوله هذا غير صحيح في معظمه ، ألنه أوال     
نزيه�ا حيادي�ا ملتزم�ا ب�المنهج العلم�ي  أن يكون موضوعيا -في كل مجالت المعرفة–

الص��ارم ف��ي ك��ل بحوث��ه و ال يتب��ع األه��واء و الظن��ون و التعص��بات ، ،و ال يتعل��ق 
بالخراف��ات و األكاذي��ب ،و علي��ه االلت��زام بال��دليل العلم��ي و األمان��ة العلمي��ة ف��ي ك��ل 

 . فهذا أمر البد من توفره في من يريد أن يكون باحثا علميا نزيها . أحواله
 

عن قناعات و عقائد الباحثين بأن يتركوها جانب�ا ف�ي بح�وثهم  جعيط ذكرهما و أما    
العلمي�ة ،و عل��ى الباح�ث المس��لم أن يض��ع قناعات�ه ب��ين قوس��ين ، ف�ي دراس��ته لظه��ور 

فإن األمر ليس كما ذهب إلي�ه ، ألن قناع�ات اإلنس�ان له�ا أص�ول . اإلسالم و تطّوره 
ى األصول ، و تتمثل في نشاطات اإلنسان الفكري�ة وع تنبني علتقوم عليها ،و لها فر

ف���إذا كان���ت الف���روع تع���وق الباح���ث عل���ى أن يلت���زم بالبح���ث العلم���ي . و الس���لوكية 
الموضوعي النزيه ، كأن تأمره بالك�ذب ،و التحري�ف،و اخ�تالق األكاذي�ب ،و كتم�ان 

إِن : ((الح��ق ،و إنك���ار الحق���ائق و جحوده��ا ، كال���ذين وص���فهم هللا تع��الى ف���ي قول���ه 
ِه�ُم اْلُه�َدى  بِّ �ن رَّ نَّ َوَم�ا َتْه�َوى اْألَنفُ�ُس َوَلَق�ْد َج�اءُهم مِّ ِبُعوَن إِالَّ الظَّ و -23: ال�نجم -))َيتَّ

��الِِميَن ِبآَي��اِت ّهللاِ (( ُبوَنَك َوَلِك��نَّ الظَّ ُهْم الَ ُيَك��ذِّ ��ُه َلَيْحُزُن��َك الَّ��ِذي َيقُولُ��وَن َف��إِنَّ َق��ْد َنْعَل��ُم إِنَّ
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َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها أَنفُُسُهْم ُظْلم�اً َوُعلُ�ّواً َف�انُظْر ((، و   -33: األنعام -))َيْجَحُدوَن 
َي��ا أَْه��َل اْلِكَت��اِب لِ��َم َتْلِبُس��وَن اْلَح��قَّ ((، و -14: النم��ل -))َكْي��َف َك��اَن َعاقَِب��ُة اْلُمْفِس��ِديَن 

الَّ�ِذيَن آَتْيَن�اُهُم اْلِكَت�اَب ((و -71: آل عم�ران -))ُم�وَن ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَن�ُتْم َتْعلَ 
�ْنُهْم َلَيْكُتُم�وَن اْلَح�قَّ َوُه�ْم َيْعَلُم�وَن  : البق�رة (َيْعِرفُوَنُه َكَما َيْعِرفُوَن أَْبَن�اءُهْم َوإِنَّ َفِريق�اً مِّ

ص ي�تخل أن -ال�ذي ت�أمره فروع�ه ب�ذلك–األمر هكذا فعل�ى الباح�ث  و بما أن.  -146
من تلك الصفات و األوامر الفروعية بأي�ة طريق�ة ، أو يض�عها ب�ين قوس�ين و ُيبع�دها 

 . فيه ، إذا كان يريد حقا أن يكون باحثا علميا نزيها حياديا  من أن تؤثر
 
و أما إذا كانت تلك الفروع تأمر صاحبها بإتباع الحق و لو كان م�را ،و ت�أمره ب�أن   

أحوال�ه ،و تنه�اه م�ن إتب�اع األه�واء و الظن�ون ، ف�إن يلتزم بالدليل و البرهان في ك�ل 
تكون له عون�ا ف�ي بحوث�ه  اهذا الفروع البد من الحفاظ عليها و تنميتها و إتباعها ألنه

عن�د ك�ل الب�احثين ،و ه�ذا  و بهذا يتبين أن القناعات الفروعي�ة ليس�ت واح�دة. العلمية 
،و تناسى  ن يتخلى أن قناعاتهما لم ُيدركه هشام جعيط عندما طالب الباحث المسلم بأ

أن الباحث المسلم هو الذي تأمره قناعاته اإلسالمية بأن يلتزم بالموض�وعية و الحي�اد 
و أحكام�ه و  العلمي ،و أن يقول الحق و لو كان م�را ، و أن يع�دل ف�ي ك�ل تص�رفاته

ه فالمسلم معه نصوص شرعية كثيرة تمنعه من االنحراف في بحوثه و حكم�. أقواله 
��ْمَع َواْلَبَص��َر : ((الن��اس ، منه��ا قول��ه تع��الىعل��ى  َوالَ َتْق��ُف َم��ا َل��ْيَس َل��َك ِب��ِه ِعْل��ٌم إِنَّ السَّ

��اَس ((، و -36: اإلس��راء -))َواْلفُ��َؤاَد ُك��لُّ أُول��ـِئَك َك��اَن َعْن��ُه َمْس��ُؤوالً  َوالَ َتْبَخُس��وْا النَّ
وْا األََماَناِت إَِل�ى أَْهلَِه�ا َوإَِذا إِنَّ ّهللاَ َيأُْمرُ ((، و  - 85: األعراف -))أَْشَياءُهْم  ُكْم أَن ُتؤدُّ

ا َيِعُظُكم ِبِه إِنَّ ّهللاَ َك�اَن َس�ِميعاً َبِص�ير اً َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس أَن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل إِنَّ ّهللاَ ِنِعمَّ
َوقُ�ِل ((،و  -64: النم�ل -))قُْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكن�ُتْم َص�اِدقِيَن ((و  -58: النساء -))

�الِِميَن َن�اراً أََح�اَط ِبِه�مْ  ا أَْعَتْدَنا لِلظَّ ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكفُْر إِنَّ بِّ  اْلَحقُّ ِمن رَّ
اِميَن ِباْلقِْس�ِط ُش�َهدَ ((، و  -29: الكهف -)) ُسَراِدقَُها َها الَِّذيَن آَمُن�وْا ُكوُن�وْا َق�وَّ ِ َيا أَيُّ اء ِلّ

 َوَل��ْو َعَل��ى أَنفُِس��ُكْم أَِو اْلَوالِ��َدْيِن َواألَْق��َرِبيَن إِن َيُك��ْن َغِنّي��اً أَْو َفَقي��راً َف��اّلُ أَْوَل��ى ِبِهَم��ا َف��الَ 
ِبُع��وْا اْلَه���َوى أَن َتْع��ِدلُوْا َوإِن َتْل���ُووْا أَْو ُتْعِرُض��وْا َف���إِنَّ ّهللاَ َك��اَن ِبَم���ا َتْعَملُ��وَن َخِبي���راً  َتتَّ

ِ ُش���َهَداء ِباْلقِْس���ِط َوالَ ((،  -135: النس���اء )) اِميَن ِلّ َه���ا الَّ���ِذيَن آَمُن���وْا ُكوُن���وْا َق���وَّ َي���ا أَيُّ
قُ�وْا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ  ْق�َوى َواتَّ ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى أَالَّ َتْع�ِدلُوْا اْع�ِدلُوْا ُه�َو أَْق�َرُب لِلتَّ َخِبي�ٌر َيْجِرَمنَّ

ِ إِنَّ الَّ���ِذيَن (( - 8: المائ���دة -)) ِبَم���ا َتْعَملُ���ونَ  ِب���ِع اْلَه���َوى َفُيِض���لََّك َع���ن َس���ِبيِل هللاَّ َوَال َتتَّ
ِ َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َي�ْوَم اْلِحَس�اِب  . -26: ص�ـ س�ورة  -))َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل هللاَّ

س�الم ، ال�ذين كش�ف و هذا خالف اليهود و النصارى و أمثالهم من الكافرين ب�دين اإل
خفاي��اهم و انحراف��اتهم ،و وص��فهم ب��أنهم ُمتبع��ون أله��وائهم و ظن��ونهم ،و هللا تع��الى 

 . ُمنكرون للحق و هم يعلمون ،و اآليات التي ذكرناها سابقا تنطبق عليهم 
   
و أما األصول الفكري�ة الت�ي تنبن�ي عليه�ا القناع�ات و العقائ�د ، فه�ي ال يمك�ن ألي    

عنه��ا ، أو ُيعطله��ا ، أو يض��عها ب��ين قوس��ين أثن��اء ممارس��ته للبح��ث  باح��ث أن يتخل��ى
العلم�ي ، ألنه�ا ه��ي األص�ول األساس��ية الت�ي ُيبن�ى عليه��ا نظ�ر اإلنس��ان إل�ى الحي��اة و 

فإذا ما حاول الباحث . ألشياء الكون و اإلنسان ، و عليها تقوم أساسيات الحكم على ا



،و في هذه الحال�ة علي�ه أن يبح�ث لنفس�ه  التخلي عنها أو تعطيلها ، فسينهار فكره كله
عن أصول و أساسيات فكرية جديدة لكي يبن�ي عليه�ا قناعات�ه و عقائ�ده ، ك�أن يك�ون 

ثم يصبح مؤمنا و في ه�ذه الحال�ة  اإلنسان نصرانيا ثم يصبح مسلما ، أو يكون ُملحدا
ف�ي  أن يخ�وض و بذلك يتبين أنه ال يمك�ن ألي باح�ث. تتغير الفروع بتغير األصول 

البحث العلم�ي دون أص�ول فكري�ة تق�وم عليه�ا قناعات�ه ، و ال يمكن�ه االنفك�اك منه�ا ، 
و إم�ا إذا كان�ت . لكنه يمكنه التحكم في فروعها إذا كان�ت تعوق�ه ع�ن البح�ث العلم�ي 

فيجب  -كما هو حال المسلم–األصول و فروعها جزءا أساسيا من البحث العلمي في 
 . أيضا الحفاظ عليها و البناء عليها 

 
و قولنا هذا هو الذي نس�يه جع�يط أو تناس�اه ، فه�و تظ�اهر بأن�ه موض�وعي و غ�اب   

،و تمس�ك  بف�اختلق األكاذي�. عنه أنه هو نفسه غارق في ذاتيته و تعصبه و مذهبيته 
بالك��ذب و الت��دليس ، م��ن  -علي��ه الص��الة و الس��الم-ب��الظنون و األوه��ام ،و اته��م النب��ي
بس��بب انحراف��ه  فج��اء باألباطي��ل و الخراف��ات. يف دون أي دلي��ل ص��حيح و ال ض��ع

فه�ذه المنطلق�ات  مذهبيته و تعصبه ، و كفره ب�دين اإلس�الم ، على المنهجي الذي بناه
ث�رة األباطي�ل الفكرية األساسية هي التي كانت تتحكم في هشام جعيط ، فأوقعته ف�ي ك

نسي نفسه بأنه كان طالب المسلم أن يترك قناعاته بين قوسين ، و فهو . و الخرافات 
فك�ان . عليه أن يبدأ بنفسه أوال ، فُيطالبها بأن تترك قناعاتها إن كان صادقا مع نفسه 

علي�ه أن يب��دأ به�ا ، ألن��ه ه�و ال��ذي ل�يس عن��ده م�ن النص��وص األساس�ية و ال الفرعي��ة 
م�ا المس�لم فه�و أ. التي تمنعه من االنحراف العلم�ي، و ُتلزم�ه بالحي�اد و الموض�وعية 

ُيلزمه بأن يقول الحق و يلتزم بالموض�وعية و  ، ألن دينه نه بفارق كبير جداأحسن م
 . لو على نفسه 

 
و ثالث��ا إن جعيط��ا ل��م يلت��زم بالمنهجي��ة العلمي��ة الص��ارمة ف��ي كثي��ر مم��ا كتب��ه ع��ن     

فكان متبع�ا ألهوائ�ه و ظنون�ه ُيق�دمها عل�ى الحق�ائق التاريخي�ة ،وم�ن السيرة النبوية ، 
برواي��ة ص��حيحة و ال ض��عيفة ، و ه��ذا أم��ر س��بق أن بيناه��ا و أثبتن��اه  دون أن ُيؤي��دها

نزيد ذلك بيانا و إثراء بذكر نماذج أخ�رى متنوع�ة م�ن هنا  و نحن. بعشرات األمثلة 
 . أخطائه و انحرافاته و خرافاته التي ال تمت إلى العلم والموضوعية بصلة 

   
سيرته و انبعاثه أسطورية ، ألنها عيسى و ميالده ، و (( أولها إنه زعم أن قصة     

مرتبطة باختالفات دوغمائية ، م�ن حي�ث أن ظ�روف موت�ه ه�ي الت�ي أسس�ت إلع�ادة 
326F))تركيب ميالده و حياته 

1  . 
   
اتي�ة إن الرجل لم يتناول الموضوع بطريقة علمية ،و إنما تناوله بطريقة ذ: و أقول   

و األباطي��ل ، و ال ينطل��ق م��ن  ن ُيمي��ز ب��ين الحق��ائقمذهبي��ة متعص��بة ، فك��ان علي��ه أ
 -علي�ه الس�الم-لئن ما ُروي عن مولد عيس�ى. مذهبيته المادية العلمانية الُمنكرة للدين 

خب��ار الت��ي و األ. و حيات��ه ، في��ه الحق��ائق و األكاذي��ب ، و الممكن��ات و المس��تحيالت 
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ل�م القرآن عن مولده و حياته ، هي أخب�ار ص�حيحة ب�ال ش�ك ، و ال ُتخ�الف الع ذكرها
و ه���ي أيض���ا ليس���ت م���ن األس���اطير و ال م���ن . الص���حيح ، و ال العق���ل الص���ريح 

إِنَّ : ((المستحيالت ، فميالده من دون أب مثال ، هو أمر ثابت ش�رعا ، لقول�ه تع�الى 
: آل عم�ران -))َمَثَل ِعيَسى ِعنَد ّهللاِ َكَمَثِل آَدَم َخَلَق�ُه ِم�ن ُت�َراٍب ِث�مَّ َق�اَل َل�ُه ُك�ن َفَيُك�وُن 

و أما عقال ، فإن العقل الفطري الصريح ال ينفي إمكاني�ة أن ُيول�د م�ن دون أب  - 59
 .  بتدخل من اإلرادة اإللهية ، فهو أمر ُممكن جدا إذا أراده هللا تعالى 

إل�ى  ح�ّول ذل�ك األم�ر الممك�ن عق�الأن يُ ف�إن العل�م المعاص�ر اس�تطاع و أما علم�ا     
منا تمكن من تولي�د مخل�وق م�ن دون أب ،و ه�ذا واقع ُمشاهد ، و ذلك أن العلم في أيا

 .كالنعجة دولي  تما ُيعرف باالستنساخ ،و قد نجحت العملية في بعض الحيوانا
ن أب ل��يس أس��طورة ، و إنم��ا ه��و أم��ر ثاب��ت م��ن دو -علي��ه الس��الم–فم��يالد عيس��ى   

و ه�ذا خ�الف زع�م جع�يط ال�ذي نف�ى م�ا ُروي  .شرعا ،و ممكن عقال ،و ثابت علما 
،و ال ت�اريخّي ،  و ال علم�يّ  م�ن دون أي دلي�ل عقل�يّ  -عليه الس�الم-يالد عيسىعن م

 . إال إتباع الظن و الهوى و التعصب 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
قب�ل  -علي�ه الس�الم-الثاني يتعلق بوجود الحنفاء الب�احثين ع�ن دي�ن إب�راهيم و النموذج

، ف��زعم جع��يط أن الق��ول بوج��ود ه��ؤالء  -علي��ه الص��الة و الس��الم–بعث��ة النب��ي محم��د 
يعن�ي كتب السيرة للحنفاء  إن ذكر: و قال أيضا . ن اختالق السّيرالحنفاء هو وهم  م

يمك��ن أن ُيوج��د ش��يء م��ن دون س��وابق ،و أن أي ح��دث ت��اريخي ال ب��د أن ال (( أن��ه 
هن�ا يكم�ن الح�دس و التن�اقض الظ�اهري ، . يكون متجذرا ف�ي تي�ار فك�ري ُيح�يط ب�ه 

ألن المفترض أن نزول الوحي ال يحتاج إلى سوابق ، أو نم�اذج تاريخي�ة داخ�ل مك�ة 
ع�م أيض�ا أن حكاي�ة الحنف�اء ث�م ز)) . لكونه أمرا إلهيا يتع�الى عل�ى الت�اريخ البش�ري 

327F))حلو ، و ذكي ، لكنه ُخرافي (( الذين يبحثون عن دين إبراهيم هي تركيب 

1  . 
    
ن ه أوال إو قوله هذا زع�م باط�ل ، و خراف�ة م�ن خرافات�ه ،و تغل�يط للق�راء ، ألن�     

و الرجل نفى أمرا تاريخيا ثابتا من دون أن ُيقدم دليال تاريخيا ص�حيحا و ال ض�عيفا ،
زعم�ا ه�و  ات عقلي�ة س�ليمة ، و إنم�ا ق�العلى مق�دمال قدم حجة عقلية صحيحة بناها 

 . مجرد دعوى ال دليل عليها ،و الدعوى ال يعجز عنها أحد 
   
، ه��و أم��ر ص��حيح ،  -ص��لى هللا علي��ه و س��لم-و وج��ود الحنف��اء قبي��ل بعث��ة محم��د    

328Fأثبتته الروايات الصحيحة و الضعيفة معا

ريم أشار إلى ذلك ضمنيا ، و القرآن الك.  2
ق�د بش�را بمج�يء محم�د  -عليهما السالم-عندما نص على أن كال من موسى و عيسى

فهذا يعني ،و أنه مذكور في التوراة و اإلنجيل ،  -عليه الصالة و السالم-النبي الخاتم
أن الناس كانوا ينتظرون مجيء النبي الخاتم الذي ُيح�ّي ال�دين الحني�ف ال�ذي ج�اء ب�ه 

و ه�ذا ق�د ح�دث فع�ال عل�ى أرض الواق�ع ، و ق�د . م�ن قب�ل  –علي�ه الس�الم –هيم إبرا
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سجله القرآن الكريم عندما أخبرنا أن اليهود كانوا ينتظرون مجيئه ،و أخبروا غيرهم 
ٌق لَِّما َمَعُهْم َوَكاُنواْ : ((به ، و هذا في قوله تعالى  ْن ِعنِد ّهللاِ ُمَصدِّ ا َجاءُهْم ِكَتاٌب مِّ  َوَلمَّ

�ا َعَرفُ�وْا َكَف�ُروْا ِب�ِه َفَلْعَن�ُة هللاَّ َعَل�ى  ا َج�اءُهم مَّ ِمن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروْا َفَلمَّ
 . -89: البقرة -))اْلَكافِِريَن 

   
نظ�ري ، فه�و ل�يس دل�يال ص�حيحا  و أما اعتراضه العقلي ، فقد بن�اه عل�ى افت�راض  

نما هو مج�رد افت�راض باط�ل ، ه�و شخص�يا ال ُي�ؤمن ب�ه ، ج بها ، و إت،وال حجة ُيح
بدين و ال وح�ي ، و أنم�ا اس�تخدمه لالحتج�اج ب�ه عل�ى الق�ائلين ألنه ال ديني ال ُيؤمن 

ُيغ�الط ب�ه م�ن زعم�ه الخراف�ي م�ن جه�ة ثاني�ة ،و ل بوجود الحنفاء م�ن جه�ة ، و ل�دعم
ب��أن المفت��رض أن  و إال ف��إن افتراض��ه باط��ل م��ن أساس��ه ، فم��ن أي��ن ل��ه .جه��ة ثالث��ة 

، إن�ه ل�م ! إل�ى نم�اذج تاريخي�ة داخ�ل مك�ة ؟ نزول ال�وحي ال يحت�اج إل�ى س�وابق ، أو
و الحقيق�ة ه�ي أن هللا تع�الى بم�ا أن�ه فع�ال لم�ل يري�د ،و . يذكر دليال على زعمه هذا 

على كل ش�يء ق�دير ، و دين�ه واح�د ه�و اإلس�الم ، ف�إن هللا تع�الى أرس�ل رس�له كله�م 
لطري�ق ن النبي م�نهم يعت�رف بالس�ابق ، و ُيبش�ر ب�اآلتي ، لُيمه�د ل�ه ابدين واحد ، فكا

و . م�ر طبيع�ي للغاي�ة ،و ض�روري أيض�ا ه�ذا أ ،و ُيقيم الحجة على الناس ،و عملهم
أعمالهم هذه ليست هي التي أنزلت ال�وحي، و ال كان�ت س�ببا في�ه ،و إنم�ا ه�ي تن�درج 

 .ا مر اإللهي المقدر سلفضمن األ
  

وج��ود الحنف��اء ه��و مظه��ر م��ن مظ��اهر تهيئ��ة األرض��ية لمج��يء النب��ي ل��ذلك ف��إن     
 .الخاتم ،و من ثم ف�ال ُيوج�د أي تن�اقض ال�ذي زعم�ه جه�يط ،و ح�اول أن ُيوهمن�ا ب�ه 

لتقب�ل الرس�الة الخاتم�ة ، و ه�ي ج�زء  ُمهيئ�ة للنف�وسال فوجود الحنفاء هم من البش�ائر
 . من التدبير اإللهي ، و ليست متناقضة معه 

   
ق�ة خ�الف ذل�ك ما زعمه بأن ما قالته المصادر عن الحنفاء هو خرافة ، فإن الحقيو أ 

ه��و الخراف��ة الكبي��رة ، ألن��ه ل��م يق��دم دل��يال ص��حيحا عل��ى  تمام��ا ، و ه��ي أن نفي��ه له��م
خرافته ، في حين أن إثب�ات وج�ود ه�ؤالء ثاب�ت بالش�رع و الت�اريخ ،و مواف�ق للعق�ل 

ذلك الزعم ليس طلبا للحقيقة ،و إنما طمس�ا و واضح من ذلك أن جعيطا قال ب. تماما 
علي�ه الص�الة و  -، ألنه ُيوصله إلى إبطال دليل ق�وي م�ن أدل�ة ص�دق نب�وة محم�دلها 

و دل�ك أن الق�رآن . إلى تك�ذيب الق�رآن الك�ريم م�ن جه�ة أخ�رى من جهة ، و  -السالم
ؤوا به األنبياء جا نص صراحة على أن دين هللا تعالى واحد هو اإلسالم ،و أن جميع

فج��اء هش��ام جع��يط و ق��ال .  -علي��ه الص��الة و الس��الم-ب��النبي الخ��اتم محم��د ،و بش��روا
س�لمين لتكذيب الق�رآن ،و الحيلول�ة دون اس�تخدام المبذلك الزعم الخرافي محاولة منه 

علي�ه الص�الة و  -م�ن أدل�ة ص�دق نب�وة محم�د ،و ظاهرة وجود الحنفاء هي للبشارات
 . -السالم

  
ن ُيق�دم ى حق�ائق تاريخي�ة ثابت�ة ، م�ن دون ألثالث مفاده أن جعيطا نف�و النموذج ا     

عب�د هللا ، و نفي�ه : أي دليل صحيح و ال ضعيف ، كنفيه أن يكون اسم والد النبي هو 



329Fإبراهيم: أن يكون لرسول هللا ابن اسمه 

إنه رج�ل متعص�ب مفت�ٍر ، ُمتب�ع له�واه و .  1
م��ن دون أي  ه��ام ، إن��ه أنك��ر حق��ائق ثابت��ةُمح��ّرف للت��اريخ ،و ُمتعل��ق ب��الظنون و األو

فبالنسبة السم والد النبي هو ثابت مت�واتر س�بق التط�رق  . دليل صحيح و ال ضعيف 
و أما وج�ود إب�راهيم اب�ن رس�ول هللا ، فه�و .إليه في المبحث الثاني من الفصل الثاني 

330Fأيضا ثابت بالروايات الصحيحة

مى يض أعم�اه تعص�به، ف�ارته�ذا الرج�ل م�رلكن .  2
بين أحضان األهواء و الظنون ، و أصبح ال ُيبالي بما يق�ول ف�ي كثي�ر مم�ا كتب�ه ع�ن 

 .  -عليه الصالة و السالم-القرآن و النبي
 
م��ع زوجت��ه  -علي��ه الص��الة و الس��الم-و النم��وذج الث��اني يتعل��ق بحادث��ة ذه��اب النب��ي  

م�رة ، و إلى ورقة ب�ن نوف�ل عن�دما ن�زل علي�ه ال�وحي أول  -رضي هللا عنه–خديجة 
فزعم جعيط أن ما ترويه المصادر ع�ن موق�ف ورق�ة ب�ن . ما جرى بينهم من حديث 

يمك�ن قبول�ه ألس�باب بديهي�ة ، (( نوفل ، و تشجيعه للرس�ول بع�د البعث�ة مباش�رة ، ال 
منها أن ما قاله لمحمد ال معنى له في ذل�ك الط�ور م�ن البعث�ة ،و ألن�ا ال نج�د أث�را ل�ه 

331F))يا من دون شك و قد كان مسيح. فيما بعد 

3  . 
 
إن زعمه هذا باطل مردود عليه ، ألنه أوال نفى رواية صحيحة م�ن دون : و أقول   

ب���ت بط���الن الرواي���ة يح ،و ال ض���عيف ،و ك���ان علي���ه أن ُيثأي دلي���ل ت���اريخي ص���ح
عل�ى نق�د اإلس�ناد و الم�تن مع�ا ،و أن ي�أتي برواي�ات بالتحقيق العلمي الص�حيح الق�ائم 

ف��إن زعم��ه م��ا ه��و إال خراف��ة م��ن أم��ا و ان��ه ل��م يفع��ل ذل��ك  و. أخ��رى ت��دعم زعم��ه 
علما بأن رواية ذهاب رسول هللا مع زوجته إلى ورقة بن نوفل ،و . خرافاته الكثيرة 

332Fما جرى بينهم من حديث ، هي رواية صحيحة

4 . 
  
و ثانيا إن جعيطا ُيغالط القراء و ُيدلّس عليهم عندما زعم بأن�ه ال يمك�ن قب�ول ذل�ك    

و ه�ذا افت�راء عل�ى العق�ل و العل�م و الق�راء ، ألن االعت�راض . ر ألس�باب بديهي�ةالخب
 الذي ذكره غير صحيح ، ألن�ه ل�م ي�ذكر دل�يال ص�حيحا عل�ى ص�حته ، و ل�يس ب�ديهيا

صحيحة ،و لما خالفناه نح�ن ف�ي ذل�ك ، ألنه لو كان بديهيا ما خالف الروايات ال أيضا
 .   عيين في زعمه الخرافي ،و لما خالفه غيرنا من الباحثين الموضو

    
إنه لم يذكر اعتراض�ا ب�ديهيا ،و إنم�ا ذك�ر اعتراض�ا بن�اه عل�ى ظنون�ه و ه�واه ،و     

ه��و ك��الم ورق��ة ب��ن نوف��ل لرس��ول هللا  ت��ه المتعص��بة للباط��ل ، ألن م��ا قال��هعل��ى مذهبي
صحيح ،و في موضعه المناس�ب ، و ل�ه معن�ى عمي�ق ،و ل�يس كم�ا زع�م جع�يط بأن�ه 

ب�أن  -علي�ه الص�الة و الس�الم-ألن ورقة شهد لمحمد. عنى له في ذلك الطوركالم ال م
،و ه��ذا  -علي��ه الس��الم–ال��ذي ن��زل علي��ه ه��و ال��وحي اإلله��ي ال��ذي ن��زل عل��ى موس��ى 
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رجل له علم بكتاب أهل  هامة من اعتراف منه بصدق نبوة النبي من جهة ، و شهادة
 .الكتاب من جهة أخرى 

  
م�ن  ب�أن قوم�ه س�يأذونه ،و ك�ل -س�المعلي�ه الص�الة و ال-يكما أن إخبار ورقة للنب�   

333Fجاء بذلك أُوذي

، و إنم�ا ه�و ك�الم ه�ام  كما زعم جع�يط ، ليس كالما في غير محله 1
ج��دا ج��اء ف��ي مكان��ه المناس��ب تمام��ا للحادث��ة ، فق��ال ل��ه ذل��ك لك��ي ُي��وطن نفس��ه عل��ى 

هذا ل�يس س�هال ، و منذ البداية ،و ُيخبره بأن طريقه الصبر و تحمل األذى و المشاق 
  . هو نفس الطريق الذي سار عليه األنبياء من قبله 

 
مر ال نجد لورق�ة ب�ن نوف�ل بع�د ذل�ك ذك�را ، ف�األ ي من أنو ثانيا إن اعتراضه الثان  

ليس غريبا ،و ال ُمحّيرا ،و ال باعثا عل�ى الش�ك ، ألن الرواي�ة الص�حيحة الت�ي روت 
إلى ورقة هي نفسها ذكرت في خت�ام الخب�ر  -عليه الصالة و السالم-خبر ذهاب النبي

334Fأن ورقة كان شيخا كبيرا ضريرا ما لبث أن مات بعد ذلك اللقاء

فهل هذا مس�تحيل . 2
؟ ، كال إنه أمر ممكن و عادي ، و بم�ا أن الخب�ر الص�حيح ن�ص عل�ى ذل�ك ، ف�األمر 

لق�اء ثر لورقة من أث�ر بع�د ذل�ك الو عليه فال يصح اعتراض جعيط بأننا لم نع. كذلك 
أل�يس اعتراض�ه ه�و الُمثي�ر للدهش�ة و ! . فكيف نعثر له على ذلك و ه�و ق�د م�ات ؟ ،

علما بأن اعتراضه يتضمن اعترافا من�ه بص�دق الرواي�ة  ! .االستغراب و الضحك ؟ 
اة ورقة مباشرة بعد ذلك اللقاء ، فهو قد وافقه�ا ف�ي أن�ه الصحيحة التي نصت على وف
 . لم يظهر لورقة أثر بعد ذلك 

 
ال يعي ما يق�ول و  جاهلو أُشير هنا إلى أن اعتراض هشام جعيط  ال يقوله إال       

ما يكتب ، أو متعصب صاحب هوى ، أوصله تعصبه إلى إنكار الروايات التاريخي�ة 
الصحيحة ، ألنه�ا تخ�الف ه�واه ،و ل�يس ألنه�ا غي�ر ص�حيحة ،و ه�ذا ه�و ح�ال هش�ام 

م تنص على صحة نبوة محمد علي�ه الص�الة جعيط ، فهو لو أن الرواية التي أنكرها ل
 . ، لقبلها و ما أنكرها  -و السالم

صبغة الحقيقة لما جاء ب�ه (( و زعم أيضا أن قصة ورقة بن نوفل اُبتدعت إلضفاء   
النبي في األول، أو لما أصابه من شكوك و حيرة ،و أيضا للتنبؤ بمساره ،و عذابه و 

335F))نجاحه 

3  . 
ذا ه�و زع�م باط�ل م�ردود علي�ه ، ألن�ه ل�م ي�ذكر دل�يال تاريخي�ا إن قوله ه: و أقول    

صحيحا و ال ضعيفا ُيؤيد ب�ه زعم�ه ، فه�و مج�رد دع�وى ،و ال�دعوى ال يعج�ز عنه�ا 
و وزعمه هذا ليس دليال ، و إنم�ا ه�و مج�رد افت�راض نظ�ري ، ُيقابل�ه احتم�ال . أحد 

ه�و أن م�ا ذكرت�ه نظري آخر بنفس الدرجة ، كان عليه أن يفترض�ه أيض�ا ، و مف�اده 
ه�و أم�ر حقيق�ي و ل�يس  -عليه الصالة و السالم-رواية ورقة بن نوفل عن نبوة محمد

ألن النظ��رة العلمي��ة الموض��وعية تف��رض عل��ى ص��احبها أن . هش��ام جع��يط كم��ا زع��م 
يفت��رض االحتم��الين مع��ا ، ث��م ُيخض��ع ك��ل احتم��ال للنق��د و التحقي��ق ، و ه��ذا ل��م يفعل��ه 
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ية الصحيحة بدون دليل ،و أخ�ذ بزعم�ه الخراف�ي م�ن دون جعيط نهائيا ، فأنكر الروا
 . حجة صحيحة و ال ضعيفة ،و هذا ليس من العلم و ال من الموضوعية في شيء 

علما بأن الرواية التي نفاها جعيط هي رواية صحيحة إسنادا و متنا ، و تتوافق م�ع   
، بش�رت  -الس�المعليه الصالة و –القرآن و التاريخ عندما نصا على أن النبي محمد 

فرواي��ة . ب��ه الكت��ب الس��ابقة ،و أن الن��اس ك��انوا ينتظ��رون مجيئ��ه و يعرف��ون ص��فاته 
ورقة بن نوفل تندرج ضمن ما ذكره القرآن و التاريخ ،و ليست مختلقة مكذوبة على 

 .زعم جعيط المفتري على هللا و رسوله و التاريخ حد 
   
ن ورق��ة ق��د أث��ر عل��ى محم��د قب��ل ل��يس م��ن المس��تحيل أن يك��و(( أن��ه و زع��م أيض��ا   

زواجه أو بعد ذلك ،و هذه فرضية نحتاج إليها كم�ا احت�اج إليه�ا أص�حاب الس�ّير إنم�ا 
إذا الب�د . هم إلضفاء الشرعية ،و نحن بحثا عن التأثيرات المحلية . من منظور آخر 

336F))من وجود مثل هذه التأثيرات 

1 . 
بي��رة ، تعل��ق به��ا م��ن دون دلي��ل أوال إن زعم��ه ه��ذا خراف��ة ك: و ردا علي��ه أق��ول   

صحيح و ال ضعيف ، و هو متناقض مع نفسه ، و ينكر الحقائق التاريخية بظنونه و 
فق��د س��بق أن ذكرن��ا ان��ه أنك��ر رواي��ة م��ا دار ب��ين . م��ن دون أي دلي��ل ص��حيح أهوائ��ه 

و ورقة بن نوف�ل م�ن دون أي دلي�ل م�ن جه�ة ، ث�م أك�د  -عليه الصالة و السالم-النبي
م�ن جه�ة أخ�رى ، و ه�ذا تن�اقض واض�ح ، ألن�ه  قة كان نصرانيا بال شكعلى أن ور

الرواية التي أنكرها من دون دليل ، هي نفسها التي ذكرت أن ورق�ة ك�ان نص�رانيا ، 
فعلى أي أس�اس أنك�ر الرواي�ة كله�ا ، و أخ�ذ منه�ا ج�زءا أك�د عل�ى أن�ه ص�حيح ، م�ن 

لرواية كله�ا ب�دليل ص�حيح ، فهذا تناقض ، فإما أن يرفض ا! . دون أي دليل أيضا ؟ 
م��ا لكن��ه ل��م يفع��ل ذل��ك و انتق��ى م��ن الرواي��ة . و إم��ا أن يأخ��ذها كله��ا ألنه��ا ص��حيحة 

يخدمه ،و وجهه لخدمة هواه و مذهبيته المتعص�بة ،و ه�ذا ل�يس م�ن العل�م ، و ال م�ن 
 . الموضوعية في شيء ،و إنما هو فعل سببه الهوى و التعصب 

 
المستحيل أن يكون ورقة قد أث�ر ف�ي النب�ي ، فه�ذا مج�رد و أما قوله بأنه ليس من     

يك�ون فرض نظري ، ُيقابل�ه احتم�ال نظ�ري آخ�ر ، ه�و أن�ه ل�يس م�ن الض�روري أن 
كان نبيا حقا ،و من ثم فإن حكاية ت�أثير ورق�ة  همحمد قد تأثر بورقة ، فمن الممكن أن

ل�ذي ُيثب�ت أي و م�ن ث�م يج�ب البح�ث ع�ن ال�دليل الص�حيح ا. فيه ، ما هي إال خرافة 
االحتم�الين ص��حيح ،و ه��ذا ل��م يفعل��ه جع��يط ، و نح��ن ق��د س��بق أن ناقش��ناه ف��ي خراف��ة 

و علي���ه ف���إن احتمال���ه ه���و  .الت���أثرات الكتاب���ة ،و بين���ا بطالنه���ا بأدل���ة قطعي���ة كثي���رة 
المس��تحيل ،و خالف��ه ه��و الص��حيح المتمث��ل ف��ي ص��حة م��ا ذكرت��ه الرواي��ة م��ن ش��هادة 

 . -الصالة و السالم عليه-ورقة على صدق نبوة محمد
بورقة بن نوفل ، تبطل�ه ش�واهد  -عليه الصالة و السالم-و ثانيا إن زعمه بتأثر النبي 

كثيرة ، منها إن القرآن الكريم نّص على أن رسول هللا لم يكن يقرأ و ال يكت�ب ،و ل�م 
337Fيكن له علم بما عند أهل الكت�اب ،و إنم�ا ه�و رس�ول م�ن رب الع�المين
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ما ُيشير م�ن قري�ب و القرآن سّجله التاريخ أيضا ، فال ُيوجد في السيرة النبوية  سجله
 .طلب العلم ،و تأثر بأهل الكتاب  –عليه الصالة و السالم -من بعيد إلى أن النبي

 
بأن�ه  -علي�ه الص�الة و الس�الم-اتهمت محم�دا قريشا و ثانيها إن التاريخ لم ُيسجل أن  

ل ، و تأثر به ،و أخذ عنه ، فلو حدث ذلك لما غاب عنها ، تعلّم على يد ورقة بن نوف
 .  ألن حياة النبي كانت معروفة لديها 

  
و الثالث يتمثل في أن تلك الرواية نص�ت ص�راحة عل�ى أن ورق�ة ب�ن نوف�ل ش�هد     

فس�ه بتحري�ف لمحمد بالنبوة ، و لم يشهد له بخالفها ، فعلى أي أس�اس س�مح جع�يط لن
 دليل ؟ ، إنه نفى الرواية ألنها ال تتفق مع هواه و وض�ع محله�ا التاريخ  من دون أي

، التي تتف�ق م�ع ه�واه و ض�الله و مذهبيت�ه ،و ه�ذا ل�يس  خرافة تأثير ورقة في النبي
فالرواي�ة الت�ي أنكره�ا ه�ي ش�اهدة علي�ه . من العلم ، و ال من الموضوعية ف�ي ش�يء 

  .ُمتعصب للباطل و ُمغالط  ، مفترٍ على أنه ُمحرف و 
  

علي�ه الص�الة و –أن الرواية نفسها تشير إلى أن النبي محم�د  هو و الدليل الرابع     
أي -لم تك�ن ل�ه عالق�ات م�ع ورق�ة اب�ن نوف�ل قب�ل ن�زول ال�وحي علي�ه ، ألنه�ا -السالم
هي التي أخ�ذت زوجه�ا إل�ى اب�ن عمه�ا  -رضي هللا عنها -ذكرت أن خديجة -الرواية

فل�و ك�ان النب�ي .  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم-محمد ورقة لتعرض عليه ما حدث لزوجها
 .على عالقة به لذهب إليه بنفسه مباشرة ، و هذا لم يحدث  

 
يتمث�ل ف�ي أن�ه ل�و ك�ان النب�ي ق�د أخ�ذ ع�ن ورق�ة  -و هو األخير –و الدليل الخامس   

 -و ه�ي قريبت�ه –لخديجة علم أهل الكتاب ، لما شهد له ورقة بالنبوة ،و لكشف أمره 
ك�ان إنس�انا ض�ريرا كبي�ر الس�ن  -أي ورق�ة-خاصة و أنه. محمدا مما ادعاه  ،و لحذر

ل�ذا . معروفا بالعلم و االس�تقامة ، ال يرج�و م�ن ش�هادته جاه�ا و ال م�اال و ال س�لطانا 
 . فإن شهادته صحيحة صادقة رغم أنف هشام جعيط المفتري على ورقة بن نوفل 

  
ينطلق�ون م�ن أرض�ية  ه ه�و و أص�حاب الس�ّيرو ثالثا إنه أراد أن ُي�وهم الق�راء بأن�    

، م�ع االخ�تالف ف�ي  -رواي�ة ورق�ة ب�ن نوف�ل -واحدة في اعتمادهم عل�ى تل�ك الرواي�ة
، و ه��م اعتم��دوا عليه��ا إلض��فاء  عتم��د عليه��ا ليط��رح احتمال��ه النظ��ريفه��و ا. الغاي��ة 

تغل��يط للق��راء و  زع��م باط��ل، و و ه��ذا. الش��رعية عل��ى نب��وة محم��د عل��ى ح��د زعم��ه 
عل�ى فرض�ية أو  -ف�ي م�وقفهم الس�ابق-ل�م يعتم�دوا س عليهم ، ألن أصحاب السّيرتدلي

احتمال ، و إنما اعتمدوا على روايات تاريخية ص�حيحة ، ُيؤي�دها النق�ل الص�حيح ،و 
و أم�ا ه�و فل�م يعتم�د أب�دأ عل�ى دلي�ل ص�حيح و ال ض�عيف ، و إنم�ا . العقل الص�ريح 

فهو إذاً ليس في . القطعي على بطالنه اعتمد على احتمال نظري قام الدليل الصحيح 
،و هو ُمغالط مفت�ٍر  فيما رووه عن ورقة درجة أصحاب السّير ، فهم أصحاب حقائق

 . صاحب ظنون و خرافات 
  



رابع��ا إن جعيط��ا ل��م يكت��ف بممارس��ة التغل��يط و الت��دليس و التحري��ف ،و إنم��ا  و    
 زعم��ه س و ُي��وهمهم ب��أنم��ارس أيض��ا أس��لوب التأكي��د و الحتمي��ة ، لُي��ؤثر ف��ي الن��ا

و قول�ه )) . إذ ال ب�د م�ن وج�ود مث�ل ه�ذه الت�أثيرات : (( و ذلك عندما ق�ال ، صحيح 
األول أنه سبق أن أثبتنا باألدلة القاطعة أن حكاية الت�أثيرات : هذا زعم باطل ألمرين 

و . الكتابية باطلة من أساسها ، و ما هي إال خرافة من خرافات هشام جعيط الكثي�رة 
ق�ول باط�ل ألن�ه ل�يس  ثاني مفاده أن قوله بحتمية وجود ذل�ك الت�أثير المزع�وم ، ه�وال

فه�و أنك�ر رواي�ة ص�حيحة م�ن دون . نتيجة ضرورية و ال حتمية لمقدمات ص�حيحة 
أن يذكر أي دليل صحيح و ال ض�عيف ، و ال أورد مق�دمات عقلي�ة ص�حيحة ،و إنم�ا 

و . خراف�ي ال�ذي زع�م أن�ه حتم�ي ذكر ظنا من ظنونه و أهوائه و بنى علي�ه زعم�ه ال
 . ؤدي إلى تلك النتيجة التي زعم أنها حتمية هذه مقدمة باطلة ال يمكن أن تُ 

   
و خامسا إنه تبّين ل�ي أن جعيط�ا ل�م ينك�ر تل�ك الرواي�ة ألن�ه أثب�ت بطالنه�ا بال�دليل    

 نها رواية صحيحة تمثل دليال قويا دامغا عل�ى ص�دق نب�وةالصحيح ،و إنما أنكرها أل
، فهي تمثل شهادة صادقة م�ن رج�ل نص�راني ل�ه عل�م  -عليه الصالة و السالم-محمد

بكت��ب اليه��ود و النص��ارى ، فل��و ك��ان متعص��با للباط��ل م��ا اعت��رف ل��ه ب��النبوة ، ألن 
فكان�ت . اعترافه هذا هو نسخ لدين اليهود و النصارى ، لكنه مع ذلك شهد له بالنبوة 

، و ه�ي ش�هادة  -عليه الصالة و السالم-محمد شهادته هذه دليال قويا على صدق نبوة
ل�ذا ح�اول هش�ام . يشهد على ص�دقها الق�رآن الك�ريم ،و الت�اريخ و كت�ب أه�ل الكت�اب 

جعيط أن يطعن ف�ي تل�ك الرواي�ة بظنون�ه و أهوائ�ه و تعص�به ، محاول�ة من�ه إلبط�ال 
 ففش�ل ف�ي ذل�ك، و،  -ص�لى هللا علي�ه و س�لم–االستشهاد بها على ص�دق نب�وة محم�د 

 .مكره و زيفه و تغليطه انكشف 
 
فيتمث�ل ف�ي أن جع�يط ذك�ر أن�ه ُيم�ارس البح�ث  -وهو الراب�ع -و أما النموذج األخير  

العلم���ي، و أن���ه يلت���زم بالموض���وعية ف���ي النق���ل و التحلي���ل و التحقي���ق ، و زع���م أن���ه 
، و أن��ه ي��درس الس��يرة النبوي��ة )) النص��وص و ال يتجاوزه��ا(( كم��ؤرخ يق��ف عن��د 

338Fة ص��ارمةبنظ��رة علمي��

زع��م باط��ل م��ردود علي��ه ، ُيثي��ر الض��حك و  و قول��ه ه��ذا.  1
ألن م��ا ذكرن��اه م��ن أباطيل��ه و خرافات��ه أدل��ة قاطع��ة دامغ��ة االس��تغراب م��ن ص��احبه ، 

على أن الرجل كان كثير التحريف و التخريف ، يتعمد التزيي�ف و التغل�يط ،و يعتم�د 
و الحي��اد العلم��ي ، بس��بب عل��ى الظن��ون  و األس��اطير ، بعي��دا ع��ن الص��رامة العلمي��ة 

 .تعصباته و أهوائه التي أبعدته عن البحث العلمي الموضوعي الصحيح 
 
و أُشير هنا إلى أن القرآن الكريم قد كشف زيف و تهافت المنهج ال�ذي يتبن�اه هش�ام   

إبطال و فضح المنهج الذي يتبعه اليهود و و قد كشفه من خالل . جعيط و يتباهى به 
هم من دين اإلسالم ، و بما أن جعيطا هو تلميذهم و أخ�ذ بم�نهجهم النصارى في موقف

: و يتمث�ل ذل�ك ف�ي قول�ه تع�الى . فإن فضح القرآن لهؤالء ، هو فض�ح لجع�يط أيض�ا 
آل عم�ران -))َيا أَْهَل اْلِكَتاِب لَِم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَنُتْم َتْعَلُموَن ((
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ف��ال تع��الى ق��د كش��ف م��نهج ه��ؤالء و نقض��ه ، ألنه��م ُيلبس��ون الح��ق بالباط��ل .  -71: 
ب��التحريف و التغل��يط ،و يكتم��ون الح��ق و ه��م يعلمون��ه ، تمادي��ا ف��ي الباط��ل و جح��ودا 

اتص�ف و هذه الص�فات و الخص�ائص الالعلمي�ة . هواء و الظنون للحق ،و إتباعا لأل
 . بها هشام جعيط بامتياز 

 
ا الفصل يتبين من�ه أن كثي�را م�ن اآلراء الت�ي ذكره�ا هش�ام جع�يط ف�ي و ختاما لهذ   

تاريخية الدعوة المحمدية ، و زعم أنها حق�ائق أوص�له إليه�ا البح�ث العلم�ي ، : كتابه 
إال ظنون و أوهام و خراف�ات ، كخراف�ة الت�أثيرات الكتابي�ة ف�ي  -في الحقيقة–ما هي 

و ق��د ناقش��ناه ف��ي . ف��ة تغيي��ره الس��مه ، و خرا -علي��ه الص��الة و الس��الم -ي محم��دالنب��
معظم مزاعمه الخرافية ،و أثبتنا بطالنها باألدلة القاطعة الدامغ�ة و ل الحم�د و المن�ة 

 . 
لُيحق�ق ب�ه الرواي�ات التاريخي�ة  أنه ال يمتلك منهجا علميا موضوعيا أيضا أتضحو    

ي�ا مزيف�ا متهافت�ا، ال ،و ُيمحص به األفكار و ينقدها به ،و إنما ك�ان يمتل�ك منهج�ا بحث
عل��ى الظن��ون و  ألن��ه أقام��ه. ي��ة الموض��وعية الص��ارمة اقش��ة العلميص��مد أم��ام المن

عل�ى حق�ائق الش�رع و الت�اريخ  و التعصبات و اختالق الخرافات ،و لم يقمهاألهواء ،
و منهج ه�ذا حال�ه ال يص�ح وص�فه بالعلمي�ة و الموض�وعية ، فه�و . ،و العقل و العلم 

 . يء ليس من ذلك في ش
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 
الم�دخل : أظهرت دراستنا النقدية ألباطيل الباحث محمد عابد الجابري في كتابه      

،و رّوج  -علي�ه الص�الة و الس�الم-إلى القرآن الكريم ، أنه افترى على القرآن و النبي
ة و كزعمه ب�أن رس�ول هللا ك�ان يع�رف الق�راء. ألباطيل كثيرة من دون دليل صحيح 

فتتبعن�ا أباطيل�ه و بين�ا . الكتابة،و أن كتاب هللا قد ضاعت منه بع�ض اآلي�ات القرآني�ة 
و قص�وره زيفها و تهافتها و بطالنه�ا م�ن جه�ة ، و أظهرن�ا انح�راف منهج�ه العلم�ي 
 . في التعامل مع النصوص الشرعية و الروايات التاريخية من جهة أخرى 



 
جعيط لم يكن في مستوى الكتاب�ة ع�ن ظه�ور  هشامكما أظهرت دراستنا أن الكاتب   

اإلسالم و السيرة النبوية ، ألنه ال يمتلك المنهج العلمي الصحيح و النزيه الذي ُيمّكنه 
تاريخي�ة ال�دعوة المحمدي�ة ف�ي مك�ة ، م�أله : فكتاب�ه . من الكتابة ف�ي ذل�ك الموض�وع 

م أي دلي�ل ص�حيح و التعصبات ، من دون أن ُيق�د و الخرافات ، باألكاذيب و الظنون
ك�ان مت�أثرا  -علي�ه الص�الة و الس�الم-كزعم�ه ب�أن النب�ي. و ال ضعيف على مزاعمه 

بكت��ب أه��ل الكت��اب ،و أن��ه غّي��ر اس��مه م��ن قُ��ثم إل��ى محم��د ،و أن الق��رآن تع��ّرض 
فتتبعن�ا أخط�ر خرافات�ه بالنق�د و التمح�يص ،و المناقش�ة العلمي�ة ، و أثبتن�ا . للتحريف 

من جه�ة ، و أظهرن�ا زي�ف منهج�ه العلم�ي و تهافت�ه م�ن جه�ة بطالنها و أُسطوريتها 
 .أخرى 

 
     
ت��ّم بحم��د هللا تع��الى ،و ل الحم��د أوال و أخي��را ،و ص��لى هللا عل��ى محم��د و آل��ه و      

 .صحبه  
 
 

 خالد كبير عالل/ د
 2008فيفري  1429/02صفر  29: الجزائر
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